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Dziś branża potrzebuje przede wszystkim 
dobrej platformy współpracy na przyszłość 
czyli dobrego zrównoważonego kontraktu, 
z indeksacją cen, ze sposobem podejmowa-
nia ryzyka przez daną stronę. Chcemy mieć 
dobre, przewidywalne elementy związane 
z planowaniem przez inwestora – żeby-
śmy nie byli zaskakiwani. Chcemy dobrego 
otoczenia dla biznesu – przewidywalnego, 
w miarę stałego i stabilnego, czyli odpowied-
nich rozwiązań podatkowych, wspieranych 
przez administrację. Potrzebujemy dobrych, 
zrozumiałych elementów w zakresie ochrony 
środowiska.
Jeszcze przed pandemią mieliśmy do czynie-
nia z wysypem wydarzeń konferencyjnych 
dedykowanych branży budowlanej. W pew-
nym momencie było ich tak wiele, że wpada-
liśmy wygłosić 5-minutowe przemówienia, 
niejako ślizgając się po tematach, ze smutną 
świadomością, że przełomu i tym razem nie-
stety nie będzie. Stąd nasze oczekiwania, by 
wreszcie skutecznie zidentyfikować podsta-
wy problemów, nakreślić kierunki, tak by po 
Kongresie móc przystąpić do prac nad znale-
zieniem wspólnych, konkretnych rozwiązań. 
Mówimy „rządzie zrób”, „inwestorze zrób”, 
ale wciąż bardzo dużo pozostaje do zrobienia 

w samej branży budowlanej. My tych stan-
dardów nie mamy, albo nie chcemy ich mieć, 
albo… nie chcemy ich przestrzegać. Mówi-
my „składajmy odpowiedzialną ofertę, a ty, 
inwestorze, weryfikuj”, ale przecież jest dużo 
firm, które nie składają odpowiedzialnych 
ofert. Myślę, że czas najwyższy uderzyć się 
w pierś. Branża powinna być bardziej jedno-
lita, gotowa do wypracowania, i – co waż-
niejsze – stosowania pewnej samokontroli: 
co składamy, jak składamy, w jaki sposób 
rozmawiamy i jak traktujemy podwykonaw-
ców i dostawców. To jest oczywiście trudny 
proces, który bez współpracy z inwesto-
rem będzie tym trudniejszy, że bardziej dla 
 branży kosztowny.
Kongres połączy problematykę dotyczącą 
różnych segmentów budownictwa. Pomysł 
dobry, bo przecież każdy obszar branży bo-
ryka się z tymi samymi problemami: prawo, 
ochrona środowiska, pracownicy i skąd ich 
pozyskać, rozwiązywanie sporów, finan-
sowanie etc. Mamy zatem co najmniej pięć 
tematów obecnych w każdym z segmentów 
budownictwa, i choć w różnym stopniu wi-
doczne, to wciąż wypracowanie rozwiązań 
i standardów jest bardzo potrzebnym i ocze-
kiwanym rozwiązaniem.

Ważne, by nie poprzestać tylko na Kongresie. 
Koncepcja powołania, na początku prac nad 
programem, pięciu Obszarowych Komitetów 
Programowych (prawny, energii i środowiska, 
pracy i kształcenia, ekonomiczno-finanso-
wy, innowacji i nowych technologii) powinna 
mieć swoją kontynuację. Komitety powinny po 
 Kongresie kontynuować swoją pracę poprzez 
monitorowanie realizacji postulatów wypraco-
wanych podczas obrad, a także zgłaszanie waż-
niejszych opinii i postulatów dotyczących rynku 
i relacji zasadniczych stron procesów realizacyj-
nych, w tym  interesariuszy naszej branży.
Dziś czasy są trudne i wymagają odważnych 
decyzji. Dlatego ważne, by Kongres Budow-
nictwa Polskiego był wydarzeniem z odpo-
wiednią na ten trudny i niepewny czas dyna-
miką. Powiedzmy wreszcie jakie są problemy 
i rozpocznijmy prace nad poszukiwaniem 
skutecznych rozwiązań. Wszystkiego nie 
załatwimy, ale nawet jedna deklaracja, wy-
pracowana przy zaangażowaniu całego sek-
tora budowlanego i inwestorskiego – w tym 
kluczowego, państwowo-samorządowego 
– może stanowić solidny fundament na dro-
dze do utworzenia podstaw zunifikowanego 
systemu dla branży. Tego się spodziewamy 
i tego oczekujemy – tego chcemy! 

W branży budowlanej jest bardzo dużo do zrobienia. 
Standardów albo nie mamy, albo mieć nie chcemy, 
albo… nie chcemy ich przestrzegać. Dlatego powinniśmy 
rozmawiać przede wszystkim o rozwiązaniach systemowych. 
Rozpoczęcie budowy zunifikowanego systemu – przy 
zaangażowaniu całego sektora budowlanego i inwestorskiego 
– to najważniejsze wyzwanie, które stoi przed Kongresem 
Budownictwa Polskiego.

Trudne 
czasy wymagają 
odważnych decyzji

 Dariusz Blocher
   Przewodniczący Rady Programowej 

Kongresu Budownictwa Polskiego
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Mamy wojnę, tuż za miedzą, w Ukra-
inie. Bestialsko napadnięty kraj 
heroicznie broni swojego prawa 

do istnienia, funkcjonowania tak, jak uważa 
za stosowne, suwerennie. Wobec barbarzyń-
stwa agresora wszystko blednie i jakby traci 
na znaczeniu, ale – jak pięknie pisał mistrz 
Gałczyński – „gdy wieje wiatr historii, ludziom, 
jak pięknym ptakom, rosną skrzydła, natomiast, 
trzęsą się portki pętakom”. Ukraińcy zdają swój 
egzamin dojrzałości, i wszystko wskazuje na to, 
że ukończą go – niezależnie od wielu możliwych 
scenariuszy – pomyślnie. Swój egzamin zdaje-
my też my, najbliżsi sąsiedzi. Egzamin z czło-
wieczeństwa. I choć nie jest on jeszcze nawet 
w połowie, też wiele wskazuje na to, że dobrze 
nam idzie, że uporamy się z nim pomyślnie.

I tu wracamy do naszego przysłowia, bo 
w takich okolicznościach można by je zinter-
pretować: „najpierw należy zająć się sprawami 
ważniejszymi, a mniej ważne odłożyć na po-
tem”. Tyle tylko, że tu nie ma „spraw ważniej-
szych” i „mniej ważnych”. Najwyższą cenę 
tej barbarzyńskiej agresji płacą oczywiście 
nasi przyjaciele z Ukrainy: cenę krwi, życia. 
Ale i my mamy swoją cenę do zapłacenia, ba, 
ma ją nawet farmer z Kentucky, który za galon 
benzyny płaci znacznie więcej niż jeszcze dwa 
miesiące temu, choć nie do końca rozumie 
dlaczego.

Bardzo ważną częścią naszego egzaminu jest 
właśnie gotowość do zapłacenia tej ceny, ale też 
łatwizną, a wręcz głupotą, byłoby na tym po-
przestać. Niezależnie od rozwoju sytuacji w tej 
wojnie, bo tego nikt przecież nie jest w stanie 
przewidzieć, niezależnie od tego kiedy i jak 

się ona skończy, to jednak kiedyś się skończy. 
I Ukraina będzie. Inna – tak. Zniszczona – tak. 
Dla Ukraińców określenie „przed wojną” będzie 
oznaczało zupełnie co innego niż jeszcze parę 
tygodni temu. Ale oni też znają serial „Czterej 
pancerni i pies”, i wielu z nich nuciło kultową 
piosenkę Agnieszki Osieckiej: „do domu wró-
cimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed 
nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna 
gra”. A my powinniśmy być gotowi pomóc 
im, już na innych zasadach, odbudować ten 
piec i dom, w którym znajdzie się posłanie dla 
psa. Pieniędzy nie zabraknie. Wielu rzeczy na 
świecie brakuje, ale pieniędzy akurat nie, szcze-
gólnie w bogatych demokracjach zachodnich, 
w Europie, która ma swoje za uszami w związku 
z tą wojną, ma uzasadnione wyrzuty sumienia. 
A czym najłatwiej leczy się wyrzuty sumienia? 
Pieniędzmi właśnie. Bądźmy na to gotowi.

Ocalmy więc tym razem i człowieczeństwo, 
i biznes. A że będzie trudno, że będzie dużo 
( już jest) kłopotów i problemów! Pewnie, 
że tak, pewnie, że nie będzie łatwo. Ale już 
mistrz Gałczyński objaśnił nam, co się dzieje 
z ludźmi, gdy wieje wiatr historii, no bo co się 
dzieje z tymi drugimi to chyba nie warto się 
przejmować.

A co z Rosją? – zapyta ktoś. Ano też będzie. 
Nie zniknie przecież z mapy, ale chyba będzie 
musiała odsiedzieć swoje na „oślej ławce”. 
Taką mam nadzieję, a chciałbym mieć  pewność. 
Aż prosi się tutaj zacytowanie jednej ze zwrotek 
piosenki „Szwoleżerowie”, ale chyba nie wypa-
da. Ciekawych odsyłam do internetu, najlepiej 
posłuchać w wykonaniu niezapomnianego 
Jurka Bożyka. 

Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy – mówi polskie powiedzenie, przysłowie. I choć, jak to się 
pięknie określa, przysłowia są mądrością narodu, nie ze wszystkimi trzeba się literalnie zgadzać, 
a przynajmniej warto, przy ich odczytywaniu, pozostawić sobie spory margines na interpretację.

W tym wielkim pożarze lasu,
spróbujmy ocalić też róże

Kazimierz Krupa
redaktor naczelny

Wobec 
barbarzyństwa 
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blednie i jakby 

traci na znaczeniu. 
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z ludźmi, gdy wieje 
wiatr historii, no 
bo co się dzieje 

z tymi drugimi to 
chyba nie warto się 

przejmować.
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Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA reprezentuje ok. 290 linii lotniczych 
w 120 krajach, co stanowi 83 proc. całkowitego ruchu lotniczego. 

Prognozy IATA zostały przygotowane na lata 2022-2060 w trzech scenariuszach: bazowym (opar-
tym na najbardziej racjonalnych założeniach, w tym tych dotyczących rozwoju pandemii i wzrostu 
PKB), wysokim (zakłada m.in. krótszy czas pandemii COVID-19 i szybszy rozwój gospodarczy Polski) 
oraz niskim (zakłada wystąpienie wszystkich niekorzystnych czynników). Kluczowe założenia pro-
gnozy obejmują również m.in. utrzymanie funkcjonowania wszystkich lotnisk regionalnych w Polsce, 
otwarcie lotniska w Radomiu, budowę Portu Solidarność, realizację Programu Kolejowego CPK wraz 
z odcinkami Kolei Dużych Prędkości, a także plany strategiczne linii lotniczych zebranych w drodze 
konsultacji.

Na 2024 r. przewiduje się powrót do poziomu sprzed pandemii – ok. 50 mln pasażerów na polskich lotni-
skach; w 2040 r. ma to być ok. 100 mln, zaś w 2060 r. – ponad 140 mln pasażerów (scenariusz bazowy).

Dla Portu Solidarność IATA w pierwszym pełnym roku funkcjonowania prognozuje ok. 30 mln pa-
sażerów (scenariusz bazowy). Poziom 40 mln pasażerów ma zostać osiągnięty w 2035 r., zaś 50 mln 
– w roku 2044. W 2060 r. prognoza wskazuje ok. 65 mln w scenariuszu bazowym, 48,5 mln w niskim, 
zaś w najbardziej optymistycznym wariancie CPK obsłuży ok. 72 mln pasażerów.

W przygotowanej przez IATA prognozie cargo uwzględniono dotychczasową sytuację Lotniska Chopina, 
które obsługuje dziś mniej niż 1 proc. europejskiego cargo lotniczego. Obecnie aż 62 proc. cargo lotni-
czego z Europy Środkowo-Wschodniej (ok. 1,8 mln ton rocznie) jest wywożone transportem kołowym 
do lotnisk w Europie Zachodniej. Zgodnie z prognozą IATA Port Solidarność w krótkim czasie może 
zdobyć nawet 20 proc. udziału w rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Bez budowy CPK, do 2060 r. 
Polskę ominęłoby 35 mln ton cargo.

Dla CPK prognoza cargo (scenariusz bazowy) wskazuje na 0,5 mln ton w 2030 r., milion ton w 2035 r., 
aż po 1,75 mln ton na koniec prognozowanego okresu, czyli w 2060 r. W ten sposób Port Solidarność 
ma szansę dołączyć do największych hubów cargo w Europie.
 
Zaktualizowane wyniki prognozy zostały przeanalizowane i ocenione przez doradcę strategicznego 
CPK – Port Lotniczy Incheon w Seulu oraz przez konsultanta ds. master planu, a poziomy przepusto-
wości CPK sprawdzone przez integratora. Wszystkie podmioty oceniły założenia i wyniki prognoz 
jako „prawidłowe i odpowiednie” do wykorzystania w planowaniu CPK.

Budowa CPK to priorytet inwestycyjny dla Polski. Inwestycja będzie katalizatorem dla wielu projek-
tów infrastrukturalnych i pozytywnym impulsem dla gospodarki, rynku pracy i PKB. 

IATA: nawet 40 milionów pasażerów rocznie 
w pierwszym etapie CPK

Łączna długość S3 na odcinku od Szczecina do Świnoujścia wynosi 65 km. Fragment trasy najbliżej 
Szczecina to wspólny przebieg drogi ekspresowej S3 z autostradą A6. Odcinki Brzozowo – Miękowo 
i Miękowo – Rzęśnica zostały ukończone w zeszłym roku. Wykonana została również przebudowa 
odcinka A6/S3 od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica. Na ukończeniu jest też rozbudowa  węzła 
Szczecin Kijewo, gdzie wspólny przebieg A6 i S3 łączy się z drogą krajową nr 10. Prace mają zakoń-
czyć się w lipcu tego roku. 

Na 33-kilometrowym odcinku Świnoujście – Troszyn ruszają obecnie roboty budowlane. Zakończenie prac 
na tym odcinku i tym samym finał realizacji drogi S3 Świnoujście – Szczecin zaplanowano w 2024 r.

Trwa także realizacja robót budowlanych na S3 w woj. dolnośląskim na odcinkach od Bolkowa  
do Lubawki, gdzie drążone są dwa tunele.

Droga ekspresowa S3 jest częścią korytarza transportowego łączącego Skandynawię z Adriatykiem. 
Jest to główna magistrala drogowa wzdłuż zachodniej granicy Polski, łącząca ze sobą trzy autostrady: 
A6, A2 i A4. Obecnie z liczącej około 460 km drogi gotowych jest już 397 km. 

250 milionów euro na S3 Świnoujście – Szczecin
Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały 
umowę kredytową na finansowanie realizacji drogi ekspresowej S3 Świno-
ujście – Szczecin. 250 milionów euro kredytu zasili zarządzany przez BGK 
Krajowy Fundusz Drogowy.

Od 1 maja przepustowość przerywana dla kierunku z Litwy do Polski wyniesie 2.4 GWh/h, co w skali 
roku odpowiada 1,9 mld m sześc. rocznie. Przepustowość dla kierunku z Polski na Litwę wyniesie 
2,6 GWh/h, co w skali roku odpowiada 2 mld m sześc. rocznie.

Początkowe zdolności przesyłowe w obu kierunkach zostaną zaoferowane w kwietniu 2022 r. 
na platformie GSA.

Projekt GIPL ma na celu utworzenie dwukierunkowego gazociągu przesyłowego łączącego systemy 
przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, co pozwoli na wyeliminowanie tzw. wysp energetycznych, 
czyli regionów dotychczas niezintegrowanych z rynkiem energetycznym UE, takich jak Litwa, Łotwa 
i Estonia oraz Finlandia. 

Interkonektor gazowy Polska – Litwa dostępny 
od 1 maja
Budowa gazociągu GIPL o długości 508 km, który łączy gazowe systemy 
przesyłowe Polski i Litwy dobiega końca. Operatorzy systemów przesyło-
wych Gaz-System oraz AB Amber Grid zdecydowali, że częściowa prze-
pustowość tego gazociągu będzie dostępna dla uczestników rynku już od 
1 maja. Pełną przepustowość GIPL osiągnie w październiku 2022 roku.

Zgodnie z prognozami ruch lotniczy w Polsce powinien odbudować się 
do stanu sprzed pandemii COVID-19 do końca 2024 roku. Zakładana 
roczna przepustowość pierwszego etapu Portu Solidarność to 40 milionów 
pasażerów i milion ton cargo.

Fot. Gaz-System

Fot. GDDKiA
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Celem konkursu „Buduj Bezpiecznie” jest promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewnia-
jących bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych, a w szczególności 
upowszechnienie wartościowych, zasługujących na wyróżnienie dokonań pracodawców. 

Na etapie krajowym konkursu ocenianych było 13 budów. Spośród nich trzy inwestycje uzyskały reko-
mendację Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie do przyzna-
nia nagród w konkursie. Budowa nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów, realizowana przez 
Budimex w ramach konsorcjum z Mitsubishi Power Europe GmbH i Tecnicas Reunidas SA, zajęła 
I miejsce.

– Na ocenianej budowie doceniono dobrą koordynację prac odbywających się na wielu poziomach oraz 
w wielu budynkach i prawidłowe stosowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczególnego uznania wymaga fakt, że na inwestycji o takim zasięgu, z bardzo dużą liczbą pracują-
cych, nie doszło do śmiertelnego i ciężkiego wypadku przy pracy. Znakomita koordynacja pracy wielu 
podwykonawców i przezwyciężenie trudności w barierach językowych podczas określania i komuni-
kacji przepisów i zasad bezpiecznej pracy (łącznie w ciągu 7 lat przy inwestycji pracowało 23,5 tys. 
osób z 37 krajów) przesądziło o wyborze Kapituły i przyznaniu najwyższego lauru w Konkursie – po-
wiedział Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, 
Członek Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. 

Budimex zwycięzcą konkursu 
„Buduj Bezpiecznie”
Budowa nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów zajęła I miejsce 
w konkursie Buduj Bezpiecznie. Kontrakt został tym samym uznany 
za najbezpieczniejszą budowę w Polsce. Konkurs organizuje cyklicznie 
Państwowa Inspekcja Pracy, a jego Partnerem jest Porozumienie  
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

Orlen wyprodukuje paliwa z olejów spożywczych
Czeski zakład Orlen Unipetrol w Litvinovie uzyskał certyfikację umoż-
liwiającą produkcję petrochemiczną z wykorzystaniem uwodornionych 
olejów roślinnych (HVO). Do wytwarzania HVO można wykorzystywać 
między innymi powszechnie dostępne zużyte oleje posmażalnicze pocho-
dzące z branży gastronomicznej i hotelarskiej. Innowacyjna technologia 
zostanie również wdrożona w płockim zakładzie Orlenu.

HVO są bio-surowcem, który może zastępować ropę naftową, jako wsad do produkcji biokomponentów do 
paliw oraz monomerów i polimerów. W ramach testów prowadzonych w zakładzie w Litvinovie potwierdzono, 
że produkty uzyskiwane z użyciem HVO mają takie same właściwości jak materiały w całości wykonane z su-
rowców konwencjonalnych. Po zakończeniu procesu certyfikacyjnego ruszy produkcja na skalę komercyjną.

Równolegle Orlen rozwija technologię uwodornienia przepracowanych olejów spożywczych w rafinerii 
w Płocku. Do 2024 r. powstanie tam instalacja HVO, w której na skalę przemysłową wprowadzona zostanie 
technologia uwodornienia oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego (UCO) lub ich mieszanek. Produkt 
końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego lub paliwa lotniczego JET. 

Wydajność instalacji HVO może wynieść ok. 300 tys. ton uwodornionego oleju rocznie. To ekologiczne i in-
nowacyjne rozwiązanie, zgodnie ze strategią ORLEN2030, wzmocni pozycję koncernu na rynku biopaliw. 
Szacowana wartość inwestycji to ok. 600 mln złotych. 

Grupa Exito wzmacnia pozycję 
i sięga po międzynarodowe możliwości
Rok 2022 otworzył nowy rozdział w biznesowej historii Exito Consulting, 
właściciela trzech wyspecjalizowanych spółek brokerskich. Skorzystają 
na tym przede wszystkim klienci.

Grupa Exito, złożona ze spółek skoncentrowanych na profesjonalnym zarządzaniu ryzykiem ubezpie-
czeniowym, dołączyła do międzynarodowych struktur PIB Group z centralą w Londynie. Dzięki temu 
spółki Exito Consulting, Exito Broker, Eko Broker oraz ECRB zyskały dostęp do wiodących praktyk 
oraz rozwiązań ubezpieczeniowych z rynków europejskich. 

Skonsolidowane możliwości polskich oraz europejskich struktur PIB Group pozwolą Exito skutecz-
nie odpowiedzieć na rosnące oczekiwania klientów oraz zmieniające się uwarunkowania rynkowe.  
Exito Broker, członek Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, oferuje swoim klientom wsparcie 
m.in. w sektorach: budowlanym, morskim, gospodarki odpadami oraz OZE. 

Fot. Budimex Fot. Orlen

Riser z pomocą dla Ukrainy
W Riser skoncentrowaliśmy się na organizacji dedykowanej pomocy dla 
rodzin i najbliższych naszych pracowników oraz współpracowników.

28 lutego rozpoczęliśmy działania mające na celu wsparcie naszych pracowników oraz pracowników firm 
podwykonawczych, będących obywatelami Ukrainy. W pierwszej kolejności zebraliśmy informacje o ich 
konkretnych potrzebach, a 1 marca uruchomiliśmy w firmie zbiórkę w wyniku której już 4 marca przekaza-
liśmy niezbędną na początek pomoc, m.in. śpiwory, ręczniki, środki czystości, naczynia kuchenne, czajniki 
elektryczne, podstawowe produkty spożywcze, a także karty przedpłacone na zakup odzieży oraz laptopa 
z systemem operacyjnym w języku ukraińskim i dostępem do internetu. Wspieramy rodziny naszych pra-
cowników z Ukrainy, organizując warunki lokalowe i niezbędne wyposażenie. 

Wiemy, że potrzeb będzie coraz więcej, więc nie kończymy naszej zbiórki i na bieżąco reagujemy na zgła-
szane potrzeby. Prezes firmy Riser, Piotr Góralczyk wraz ze swoimi wspólnikami z Gapt Investment pomo-
gli dwóm rodzinom wynajmując mieszkanie na pół roku oraz udzielając wsparcia materialnego. Dodatkowo 
wraz ze spółką powiązaną Green Park Silesia planują udostępnić budynek przy ul. Targowej w Chorzowie 
na potrzeby zakwaterowania osób potrzebujących pomocy. 

Zarówno jako firma, zarząd oraz jako pracownicy poprzez swoje działania i wsparcie staramy się w tym 
trudnym czasie okazać poczucie solidarności z obywatelami Ukrainy, w szczególności z naszymi pracow-
nikami i ich rodzinami, z pracownikami naszych podwykonawców i dostawców oraz wszystkimi, którzy 
mają na Ukrainie swoich bliskich i przyjaciół. 
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Wschodnia Obwodnica Warszawy w budowie
Warbud buduje dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
2,5-kilometrowy odcinek drogi S17 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu).

Kontrakt obejmuje projekt i budowę drogi ekspresowej na odcinku węzeł Zakręt (z węzłem) – węzeł Lubel-
ska (bez węzła), stanowiący fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Przed inżynierami z Warbudu 
końcowa faza budowy – kluczowego dla trasy węzła S17/DK2. 

Na finiszu są już prace związane z wykonaniem konstrukcji oporowej z płytą denną w poziomie (-1). Do 
wykonania pozostają jeszcze roboty branżowe, drogowe i wykończeniowe. Do użytkowania oddano już 
m.in. kładkę dla przechodniów, na którą przełożono ruch pieszych poprawiając bezpieczeństwo i komfort 
osób przekraczających teren budowy w trakcie czasowej organizacji ruchu, jak również ul. Zagórską z go-
towymi obiektami inżynierskimi, konstrukcjami oporowymi wykonanymi z gruntu zbrojonego oraz za-
kończonymi robotami branżowymi i drogowymi. Gotowe są również ustroje nośne 100-metrowej estakady 
(+1). Zakończenie prac w tym zakresie otworzyło front robót branżowych i drogowych w obrębie węzła (0).  
Warbud kontynuuje realizację trasy głównej S17, dróg serwisowych i jezdni zbierająco-rozprowadzających. 
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Nowa droga, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu każda, powstanie w formule projektuj i buduj. Zakres 
realizacji obejmuje dwa odcinki projektowe: ok. 7,5 km drogi ekspresowej poprowadzonej nowym śladem oraz 
ok. 6,2 km prawej jezdni obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, w ramach II etapu budowy obwodnicy. W ramach 
kontraktu przebudowane zostaną węzły Międzyrzec Podlaski Północ i Międzyrzec Podlaski Południe, a także 
powstanie 6 obiektów inżynierskich, w tym przejście dla zwierząt dużych oraz 44 przepusty ekologiczne sta-
nowiące przejścia dla zwierząt małych lub płazów. Dla podróżnych powstaną 2 MOP-y („Halasy” i „Tuliłów”). 
Wybudowane bądź przebudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej związanej z drogą. Na rozbudowywanym o nową jezdnię odcinku obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego 
powstanie wiadukt nad torami kolejowymi, a także skorygowana zostanie łącznica węzła. Korekta obejmie też 
inne obiekty inżynierskie, oznakowanie i urządzenia BRD oraz ekrany akustyczne. 

To już kolejny odcinek międzynarodowego korytarza drogowego Via Carpatia, realizowany przez Strabag. 
W ub.r. podpisane zostały umowy na trzy odcinki drogi S19 – dwa w woj. podlaskim – z Bielska Podlaskiego 
do Malewic oraz z Miejsca Piastowego do Dukli na Podkarpaciu. Do tej pory Strabag był odpowiedzialny 
łącznie za wybudowanie 41 km tej trasy z Lublina do Rzeszowa, z której kierowcy korzystają od końca ub.r. 

Strabag z umową na budowę S19
23 lutego br. Strabag podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad umowę na  realizację fragmentu drogi ekspresowej S19 od granicy 
woj. mazowieckiego i lubelskiego do końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego.

GDDKiA podnosi limit waloryzacji w umowach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ujednolica limit waloryzacji 
dla umów zawieranych na prace przygotowawcze, nadzór i zarządzanie kon-
traktem oraz na utrzymanie dróg krajowych. Dotyczyć to będzie kontraktów, 
których planowany czas trwania przekracza 12 miesięcy. Nowy limit wyniesie 
(+/-) 10 procent i będzie równy temu, który obowiązuje już na roboty budowlane.

Po wprowadzonych zmianach, 10-procentowy limit waloryzacyjny dotyczyć będzie umów zawieranych na 
wszystkich etapach cyklu życia inwestycji drogowej – od prac nad dokumentacją przygotowawczą, poprzez 
projekt, aż po prace budowlane i nadzór nad realizacją kontraktu. Nowy limit obejmie też długookresowe 
prace związane z utrzymaniem istniejących dróg.

– Należy podkreślić, że mechanizm waloryzacji w żadnym stopniu nie zwalnia wykonawców z analizy ry-
zyka i rzetelnej wyceny ofert. Tylko należyta wycena usług gwarantuje stabilną realizację danego kontrak-
tu. Dzięki niej zarówno wszystkie prace prowadzone przy inwestycjach, jak i te związane z utrzymaniem, 
zostaną wykonane terminowo i z zachowaniem odpowiedniej jakości – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W latach 2022-2023 GDDKiA planuje ogłoszenie 56 przetargów na całoroczne utrzymanie dróg. 
Wszystkie postępowania będą już uwzględniać podniesiony do 10 proc. limit waloryzacji.

Zwiększenie limitu waloryzacyjnego w umowach na prace przygotowawcze oraz związane z nadzorem 
i zarządzaniem kontraktem, możliwe będzie natomiast tylko w przypadku posiadania zabezpieczonych 
środków finansowych w ramach uzgodnionego Programu Inwestycji. Podobne zasady obowiązują już 
w zakresie kontraktów na roboty budowlane. 

Fot. GDDKiA

Orlen przekazał Ukrainie zestawy Starlink
PKN Orlen przekazał na potrzeby mieszkańców Ukrainy zestawy do łączności 
z internetem, funkcjonujące w ramach systemu telekomunikacyjnego Starlink.

Dostarczony sprzęt informatyczny zapewnia szybki dostęp do internetu, a co za tym idzie przepływ 
informacji i nieprzerwaną łączność. 

W ten sposób Koncern aktywnie angażuje się we wsparcie nie tylko uchodźców przybywających do 
Polski, ale też ludności cywilnej na Ukrainie. Wszystkie realizowane działania koordynowane są przez 
Fundację Orlen tak, aby pomoc była kompleksowa i ukierunkowana na najpilniejsze potrzeby.

Starlink to system telekomunikacyjny oparty na małych satelitach, które firma SpaceX, której właści-
cielem jest Elon Musk, umieszcza na niskiej orbicie. Celem jest zapewnienie bardzo szybkiego internetu 
w każdym miejscu na ziemi. Docelowo funkcjonować ma ok. 12 tys. satelitów. 

Fot. Orlen

Mirbud z kolejnym kontraktem dla wojska
29 marca 2022 roku w Zielonej Górze podpisano umowę na budowę hali 
remontowej dla jednostki wojskowej w Krośnie Odrzańskim. To już kolejny 
kontrakt, który Mirbud S.A zrealizuje dla wojska.

Zadanie obejmuje rozbiórkę dotychczasowych obiektów i budowę hali remontowej z przeznaczeniem do 
obsługi i naprawy sprzętu pancernego i opancerzonego dla Wojska Polskiego wraz z niezbędną infrastruk-
turą. Wartość kontraktu to 48,55 mln zł. Termin realizacji wynosi 52 miesiące od daty podpisania umowy.

Budowa w Krośnie Odrzańskim to już kolejny kontrakt dla wojska, który Mirbud S.A. posiada aktualnie 
w portfelu zamówień. We wrześniu ub.r. podpisano umowę na budowę hali remontowej dla obsługi i napraw 
czołgów Leopard 2 dla 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie-Wesoła. 
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Keller Polska, w ramach kontraktu „PKN Orlen Olefins Expansion OS033” realizowanego dla konsorcjum 
firm Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas, wykonywać będzie: roboty palowe w technologii CFA 
o średnicach 400 mm, 500 mm, 630 mm i 800 mm – o łącznej długości ponad 157 km; ściany szczelinowe 
o łącznej powierzchni 10 342 m kw., wgłębne mieszanie gruntu w postaci kolumn DSM (Deep Soil Mixing) 
o średnicy 1200 mm i łącznej długości 33,7 km; mikropale. 

Keller Polska jest też projektantem wzmocnienia podłoża gruntowego i aktywnie uczestniczy w optyma-
lizacjach projektowych. Roboty zostały zaplanowane na okres 6 miesięcy, co wymaga zaangażowania 
dużej ilości jednostek wiercących – w szczycie produkcyjnym przewidywana jest jednoczesna praca sze-
ściu jednostek wiercących (pale CFA i kolumny DSM) oraz jednej do wykonywania ścian szczelinowych.

Produkty petrochemiczne wytwarzane w Kompleksie Olefin będą bazą do produkowania wszelkich przed-
miotów codziennego użytku, m.in. środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także 
włókien syntetycznych czy masek ochronnych. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, 
elementy sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych. Zakończenie budowy inwestycji planowane jest na 1 
kwartał 2024 r., a uruchomienie produkcyjne Kompleksu Olefin III na początek 2025 r. Wartość inwestycji 
szacowana jest na 13,5 mld zł. 

Keller Polska na budowie Olefin III
Kompleks Olefin III powstaje w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen 
w Płocku i obejmie blisko 100 ha. To największa inwestycja petrochemiczna 
w Europie w ciągu ostatnich 20 lat.

Unibep wchodzi do budownictwa energetycznego
Blisko 42 miliony złotych – taka jest wartość kontraktu podpisanego 
14 grudnia przez Energetykę Cieszyńska Sp. z o.o. z Unibep SA. Umowa 
dotyczy dostosowania źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowią-
zujących przepisów ochrony środowiska. To pierwsza umowa Unibep SA 
w segmencie budownictwa energetycznego.

Unibep SA jako generalny wykonawca m.in. opracuje kompletną dokumentację projektową, zapewni 
całość usług związanych z realizacją kontraktu, w tym dostawę i roboty budowlano-montażowe przy 
zabudowie trzech kotłów wodnych olejowo-gazowych: Kw-14 i Kw-15, Kw-16 o mocy 14,2 MWt każ-
dy, wraz z wymaganą infrastrukturą w zakresie gospodarki olejem opałowym, doprowadzeniem gazu 
do kotłów i wyprowadzeniem ciepła z nowego źródła. Spółka wykona także wszystkie prace budow-
lane związane z nowymi funkcjonalnościami budynków poddanych przebudowie lub modernizacji. 

– To nasz historyczny projekt i pierwszy podpisany w ramach nowego segmentu energetyczno-przemy-
słowego, który formalnie w Unibep SA funkcjonuje od niedawna – mówi Leszek Gołąbiecki, prezes za-
rządu Unibep SA. – Tym samym Unibep SA aktywnie włącza się w transformację energetyki w naszym 
kraju. Jest to krok ku dywersyfikacji oferty naszej spółki w szeroko pojętym obszarze budownictwa. 
W spółce zostali zatrudnieni eksperci i doświadczeni menedżerowie, których celem jest rozwój budow-
nictwa energetyczno-przemysłowego. 

– Nowy segment działalności budownictwa w Unibep SA będzie obejmował m.in. budowę spalarni, ko-
generację, ciepłownicze systemy rozproszone, rozruchy, czyszczenie systemów. Na dziś nowy segment 
działalności będzie rozwijany w strukturach spółki – dodaje Przemysław Janiszewski, dyrektor Bu-
downictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA, odpowiedzialny za rozwój segmentu. – Widzimy 
realną szansę na intensywniejsze włączenie się Grupy Unibep w transformację w kierunku krajowej 
gospodarki zero- i niskoemisyjnej.  

Według umowy Energetyka Cieszyńska po przebudowie ma ruszyć za niecały rok – termin realizacji 
inwestycji to 30 listopada 2022 r.

Realizacja w Cieszynie wpisuje się w segment modernizacji krajowego rynku elektrociepłowni, na 
którym rozpoczął się proces transformacji energetycznej, związany z koniecznością odejścia od spa-
lania węgla kamiennego. Według szacunków, potencjał tego rynku to ponad 400 elektrociepłowni 
w skali kraju.

Unibep SA jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i jedną z nie-
licznych spółek, które mają w większości kapitał polski. Działa w różnych segmentach branży budow-
lanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą (działa na rynkach białoruskim – obecnie 
w ograniczonym zakresie i ukraińskim), posiada największą w Polsce fabrykę domów modułowych, 
działa w drogownictwie (buduje drogi głównie na terenie woj. podlaskiego), a poprzez swoją spółkę 
Budrex realizuje i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność deweloperską 
w Warszawie, Poznaniu i Radomiu, a niebawem także na Pomorzu. 

Ukraina i Mołdawia połączone z europejskim 
systemem energetycznym
Operatorzy systemów przesyłowych z obszaru synchronicznego Europy 
kontynentalnej (Continental Europe Synchronous Area – CESA) 16  marca 
2022 roku rozpoczęli próbną pracę synchroniczną systemów Ukrainy 
i Mołdawii z CESA.

Ten krok był poprzedzony wnioskiem operatorów Ukrainy i Mołdawii, odpowiednio Ukrenergo i Molde-
lectrica, o synchronizację w trybie awaryjnym.

Jak informuje ENTSO-E, Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Systemów Przesyłowych, przyspie-
szenie rozpoczętego w 2017 r. projektu synchronizacji było możliwe dzięki zakończonym w 2021 r. 
 studiom oraz po zastosowaniu środków zaradczych, mających zapewnić bezpieczną pracę systemów 
po połączeniu. Aktualnie stabilna praca systemów Ukrainy i Mołdawii jest wspierana od strony sys-
temu CESA.

Obszar synchroniczny Europy kontynentalnej (CESA) to największy synchronicznie połączony system 
elektroenergetyczny na świecie dostarczający energię do ponad 400 mln odbiorców, w tym większości 
państw członkowskich UE. Obszar obejmuje systemy następujących krajów: Albania, Austria, Belgia, 
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Kosowo, Luksemburg, Macedonia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy. 

Fot. PSE

Fot. Orlen
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Maszyny inteligentne Komatsu rewolucjonizują 
rynek budowlany w Polsce
Podczas międzynarodowych targów Bauma 2013 w Monachium została za-
demonstrowana pierwsza spycharka inteligentna D61EXi/PXi-23. Wprowa-
dzenie na rynek europejski maszyn ze zintegrowanym systemem 3D zasy-
gnalizowało radykalną zmianę w tradycyjnych rozwiązaniach budowlanych 
i znacznie poprawiło wydajność na placu budowy. Znakomicie sprawdzają-
ca się koncepcja intelligent Machine Control przeniknęła cały  rynek starego 
kontynentu, docierając również do Polski.

Zarówno spycharki, jak i koparki inteligentne w szybkim tempie zdobyły uznanie polskich klientów i z każ-
dym miesiącem w coraz większej liczbie wdzierały się na nasz rynek budowlany. Pionierska koncepcja 
Komatsu z systemem bezmasztowym na spycharkach oraz możliwość pracy w trybie automatycznym na 
koparkach spowodowały, że obecnie maszyny inteligentne są u nas bardzo popularne i można je spotkać 
na budowie w niemalże każdym zakątku Polski. Królują one na dużych inwestycjach drogowych i kolejo-
wych, ale także są wykorzystywane na innych placach budowy przy makroniwelacji terenu. Automatyczny 
system na koparkach inteligentnych pozwala nawet mało doświadczonemu operatorowi wykonać skarpę 
zgodnie z projektem 3D szybko oraz dokładnie i bez konieczności poprawek. System 3D na spycharkach in-
teligentnych jest powiązany z antypoślizgiem gąsienic, dzięki czemu maszyna sama unosi lemiesz do góry 
w sytuacji zbyt dużego obciążenia materiałem. Na tym Komatsu jednak nie poprzestało.
W 2020 r. zademonstrowano nową generację Koparek Inteligentnych Komatsu, zwaną iMC 2.0, udoskona-
lone o kilka nowych funkcji w stosunku do pierwszych koparek iMC. Nowe możliwości to m.in.: automa-
tyczny przechył łyżki skarpowej, blokada kąta natarcia łyżki oraz śledzenie dodatkowych satelitów (oprócz 
najbardziej popularnych systemów GPS i GLONASS również BeiDou, Galileo oraz QZSS). W 2021 r. 
druga generacja systemu intelligent Machine Control pojawiła się wśród spycharek Komatsu z napędem 
hydrostatycznym. Kluczowe różnice w stosunku do pierwszej generacji iMC to: dwie anteny na dachu, 
udoskonalony tryb spychania zgrubnego oraz zbieranie danych o terenie istniejącym As-Built Data.
To właśnie te udogodnienia sprawiły, że klienci którzy raz przekonali się o zaletach maszyn z inteligentnym 
sterowaniem 3D Komatsu, konsekwentnie inwestują w kolejną flotę Komatsu iMC, czego przykładem jest 
również polski rynek budowlany i aktualnie 100 pracujących maszyn iMC. 
Maszyny inteligentne to nie tylko technologia, to także wyspecjalizowani ludzie i wsparcie techniczne na 
najwyższym poziomie. Zarówno spycharki jak i koparki iMC Komatsu są wyposażone w modemy interne-
towe, dzięki czemu inżynierowie Komatsu dedykowani do produktu iMC są w stanie połączyć się z maszy-
ną z poziomu biura. Jest to znakomite narzędzie, eliminujące często konieczność dojazdu na budowę, przez 
co wartość maszyn inteligentnych Komatsu jest jeszcze większa.  

Komatsu z pomocą dla Ukrainy

Wojna w Ukrainie poruszyła każdego z Nas. Wielu już działa i niesie pomoc jako wolontariusze, przyj-
muje rodziny z Ukrainy pod swój dach, przekazuje dary czy pieniądze na zbiórki.
W tym trudnym czasie Zarząd Komatsu Poland zdecydował o przekazaniu 100 tys. zł na rzecz Polskiej 
Akcji Humanitarnej, która skupia swoje działania na dostarczaniu pomocy do Ukrainy, jak również 
obejmuje wsparciem uchodźców przyjeżdżających do Polski. 
Uruchomiliśmy także w firmie specjalne koło wolontariatu, by wspierać zarówno rodziny pracowników 
Sumitec Ukraina (siostrzana firma Komatsu Poland na Ukrainie), szukające schronienia w Polsce, jak rów-
nież wszelkie inicjatywy, jakie podejmują nasi Pracownicy w zakresie przyjmowania uchodźców z Ukrainy 
pod swój dach czy zbiórek najpotrzebniejszych dla nich rzeczy. 

Dzięki tej decyzji Energinet, duński partner Gaz-Systemu w projekcie, może wznowić budowę inwe-
stycji we wschodniej części Półwyspu Jutlandzkiego oraz w zachodniej części wyspy Fionii. Prace na 
40-kilometrowym rurociągu mają ruszyć niezwłocznie. 

Nowe pozwolenie środowiskowe zawiera kilka dodatkowych wymagań w celu ochrony dzikiej przyro-
dy w trakcie budowy i po jej zakończeniu.

Zgodnie z deklaracjami Energinet utrzymany zostaje pierwotny termin uruchomienia gazociągu. 
Początkowa przepustowość Baltic Pipe od 1 października 2022 r. będzie wynosić ok. 2-3 mld m 
sześc. w ujęciu rocznym. Pełna przepustowość w ilości 10 mld m sześc. rocznie zostanie osiągnięta 
od początku 2023 r. 

Dania wznawia prace przy Baltic Pipe
Duńska Agencja Ochrony Środowiska (DEPA) wydała nowe pozwolenie śro-
dowiskowe dla budowy gazociągu Baltic Pipe na wstrzymanych w zeszłym 
roku lądowych odcinkach trasy. Budowa Baltic Pipe w Polsce przebiega 
zgodnie z harmonogramem, tak aby 1 października 2022 roku popłynął  
do Polski pierwszy gaz z Szelfu Norweskiego.

Łódź Koziny w budowie

Trwają prace geotechniczne na budowie przystanku osobowego „Łódź Koziny” 
w ramach przebudowy Łódzkiego Węzła Kolejowego.

Budowa tunelu to kolejny etap prac, które mają na celu poprawę przepustowości. Projekt obejmuje bu-
dowę 7,2 km linii kolejowej wraz z potrzebną infrastrukturą. Wzdłuż torów łączących Łódź Fabryczną 
z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieniec powstaną też trzy nowe przystanki: Łódź Zielona, Łódź Ogrodowa 
oraz Łódź Koziny.

Keller Polska z powodzeniem realizuje kolejne obiekty inżynieryjne na potrzeby przebudowy LWK. 
W ramach prac geotechnicznych, na potrzeby Komory odbiorczej w osi K21 oraz Komory startowej 
w osi K22, w ub.r. wykonano: obudowę wykopu w postaci ścian szczelinowych oraz zbrojonej pionowej 
przesłony również w technologii ścian szczelinowych, uszczelnienia w technologii iniekcji wysokoci-
śnieniowej jet grouting, przejścia tarczy TBM w postaci bloków Soilcrete, kotwienia obiektów na wypór 
w postaci baret fundamentowych, zabezpieczenia stateczności ścian szczelinowych za pomocą tymcza-
sowych kotew gruntowych.

Następnie Keller przystąpił do realizacji projektów wykonawczych oraz samych prac specjalistycznych 
związanych z wykonywaniem trzeciego przystanku osobowego „Łódź Koziny”. Wykorzystano te same 
technologie, ale na nieporównywalnie większą skalę. Na ukończeniu jest wykonywanie obudowy głę-
bokiego wykopu liczącego ok. 28 m (ściany szczelinowe gr. 1200 mm). Trwa realizacja tymczasowych 
kotew gruntowych oraz baret fundamentowych, których głębokości dochodzą nawet do 46 m poniżej 
poziomu platformy roboczej. Do wykonania pozostaje również gęsta siatka mikropali samowiercących na 
potrzeby kotwienia obiektu na wypór. Zakończenie budowy planowane jest w tym roku. 

Fot. Gaz-System

Fot. Keller Polska
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W geście solidarności z Ukrainą, na wielu budowach Warbudu zawisły f lagi oraz banery w barwach 
narodowych Ukrainy. Chcąc wesprzeć walczących sąsiadów, spółka postanowiła przekazać wsparcie 
finansowe poprzez Fundację Warbud – Warto Pomagać dla Polskiej Akcji Humanitarnej oraz stowa-
rzyszenia Polska Misja Medyczna. Dzięki temu zakupione zostaną najpotrzebniejsze środki medycz-
ne, opatrunkowe i pierwszej pomocy dla ludzi broniących swojej Ojczyzny. 

Chęć niesienia pomocy i determinacja pracowników Warbudu jest ogromna. Dlatego też mimo dzia-
łań systemowych, oddolnie z własnej inicjatywy organizują wielopłaszczyznową pomoc, uczestni-
cząc w niezliczonych akcjach pomocowych zarówno dla uchodźców, ukraińskich kolegów z budów, 
jak i ich sprowadzonych rodzin. 

Zgodnie z zasadą, że Razem możemy więcej, w spółce trwa zbiórka pieniężna na rzecz poszkodowa-
nych za pośrednictwem Fundacji Warbudu. Zebrane środki zostaną przekazane Ukraińskiemu Domo-
wi Fundacji „Nasz wybór” w Warszawie. 

Keller Polska wspiera Ukrainę
Wojna w Ukrainie dotyka naszych kolegów i współpracowników, z którymi ramię 
w ramię pracujemy od lat. W Kijowie mieści się siedziba Keller Ukraine, a jeszcze 
kilka tygodni temu pracowaliśmy na budowie farmy wiatrowej na Zaporożu.

Jesteśmy w stałym telefonicznym kontakcie z pracownikami, którzy pozostali w Ukrainie.  
Część z nich wstąpiła do Ukraińskiej Armii. Wspieramy ich, jak tylko możemy, również ich rodziny.

Od ataku Rosji na Ukrainę czynnie pomagamy również na granicy i lokalnie, poprzez takie działania 
jak m.in. jak zakup leków przeciwgorączkowych dla dzieci/dorosłych, materiałów opatrunkowych, 
żywności, kosmetyków, środków higieny, pieluch, a także przewóz tych środków bezpośrednio na 
granicę z Ukrainą oraz do rządowych i gminnych punktów specjalnych. Regularnie transportujemy 
uchodźców z granicy i pomagamy im znaleźć miejsca zakwaterowania w Polsce lub na czas pobytu 
w podróży do celu. W razie potrzeby organizujemy i finansujemy pobyt w hotelach. Od początku 
wojny dwa razy dziennie 9-osobowy van Keller dowozi uchodźców z granicy do miejsc ich pobytu. 

Aktywnie pomagamy naszym pracownikom w sprowadzaniu ich rodzin do Polski, w tym w poszuki-
waniu mieszkań na wynajem. Większość rodzin, które chciały do nas przyjechać jest już na miejscu. 
Wynajęliśmy także dom z przeznaczeniem dla uchodźców (dla 4 rodzin) wraz z organizacją pełnego 
wyposażenia. W trakcie procedowania jest tworzenie Fundacji Keller Polska, dzięki której jeszcze 
sprawniej będziemy mogli pomagać potrzebującym.

Nie zapominając o tym, że pomagając sami musimy również pamiętać o sobie zapewniamy wsparcie 
psychologiczne naszym polskim pracownikom i ich dzieciom, ponieważ wszyscy jesteśmy bardzo 
dotknięci tym, co się dzieje. 

#Warbud dla Ukrainy
Na większości budów w całej Polsce – u generalnych wykonawców i tysięcy 
podwykonawców – zatrudnieni są pracownicy produkcyjni z Ukrainy.

STRABAG pomaga Ukrainie
Od pierwszego dnia konfliktu wojennego pracownicy STRABAG aktyw-
nie włączyli się w pomoc naszym ukraińskim Koleżankom, Kolegom i ich 
rodzinom, a także osobom potrzebującym pomocy. Udostępniamy naszą 
infrastrukturę i zasoby, którymi dysponujemy w celu niesienia pomocy. 
Jesteśmy dumni z naszych pracowników i wspieramy ich również w indy-
widualnych akcjach pomocy i solidarności z obywatelami Ukrainy.

Udostępniliśmy miastu Kraków 8,5 tys. m kw. powierzchni naszego Centrum Handlowego Galeria 
Plaza w Krakowie. Blisko 100 pracowników STRABAG i firm podwykonawczych w ciągu tygo-
dnia dostosowało budynek pod potrzeby magazynowania i niesienia pomocy. Docelowo znajdzie się 
w nim 500 miejsc noclegowych wraz z węzłami sanitarnymi oraz stołówką. Powstała tam także sala 
zabaw dla dzieci, do której zabawki i książki zebrali oraz przetransportowali pracownicy STRABAG 
w Pruszkowie.

Na potrzeby uchodźców, odpowiadając na zapotrzebowanie m.st. Warszawy, udostępniliśmy biuro-
wiec Atrium International zlokalizowany przy Al. Jana Pawła II. Pracując w weekend, zespół STRA-
BAG dokonał niezbędnej adaptacji pomieszczeń, w których obecnie znajduje się blisko 300 miejsc 
noclegowych. 

Od kilkunastu dni grupa naszych kolegów pracuje przy granicy polsko-ukraińskiej. STRABAG udo-
stępnił na potrzeby wsparcia uchodźców 11 busów, które już przetransportowały ponad 1,5 tys. osób. 
Nasi pracownicy jeżdżą przewożąc matki z dziećmi i osoby starsze z granicy oraz transportując pomoc 
w kierunku granicy. Niestrudzeni kierowcy STRABAG Dyrekcji Autostrad i Dużych Projektów oraz 
Dyrekcji Mostowej jeżdżą z Medyki do Przemyśla, z Zamościa do Lublina, Warszawy i Krakowa. 
5 pojazdów kursuje w wahadle w transporcie darów z centralnego magazynu w Przemyślu do potrze-
bujących bezpośrednio na terenie Ukrainy. Kierowcy i udzielona im pomoc została dostrzeżona przez 
władze miasta Przemyśl – z naszymi kolegami spotkał się prezydent miasta, Pan Wojciech Bakun. 
Poza tym nasze pojazdy z dyrekcji Budownictwa Ogólnego jeżdżą z Karkowa do granicy z Ukrainą 
w ramach akcji organizowanej przez portal Love Kraków, w którą także włączyli się krakowscy radni. 

Zadysponowaliśmy 17 kontenerów – tworząc miejsca wydawania pomocy na przejściach granicznych 
w Dorohusku i Krościenku, a także organizując pomieszczenia sanitarne w miejscach pobytu w Cheł-
mie i Warszawie oraz magazynowe w Pruszczu Gdańskim. 

Dodatkowo wsparliśmy kwotą 500 tys. złotych fundację Siepomaga oraz przekazaliśmy darowiznę 
w wysokości 100 tys. złotych na akcję pomocową prowadzoną przez organizację zrzeszającą najwięk-
sze firmy w Polsce – Pracodawców RP. Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakupy 
żywności i środków higieniczno-opatrunkowych, które wyjadą bezpośrednio do Ukrainy. 

To tylko niektóre działania, w które włączają się pracownicy STRABAG w Polsce niosąc pomoc naszym 
sąsiadom z Ukrainy. Zespół STRABAG w Polsce dokonuje naprawdę wielkich rzeczy. To dowód 
na to, że zawsze można liczyć na zaangażowanie, empatię i wsparcie pracowników STRABAG, 
a TEAMSWORK oraz Solidarność i Partnerstwo nabierają w tym czasie zupełnie nowego znaczenia. 

Fot. Strabag

Fot. Strabag

Fot. Keller Polska
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co było efektem obaw o brak akceptacji 
przez Brukselę Krajowego Planu Odbu-
dowy. Mimo to każda z firm, także Budi-
mex, w budżetach na rok 2022 zakładała, 
że będzie to jeszcze lepszy rok. Czyli że 
Polska dogada się z Unią, pieniądze za-
czną płynąć, ustabilizuje się sytuacja na 
rynku materiałów… Niestety, 24 lutego 
to wszystko się zmieniło.

Jak wygląda dziś sytuacja w podziale 
na obszary: drogowy, kolejowy, 
energetyczny. Gdzie jest najgorzej, 
najtrudniej?

Musimy pamiętać, że infrastruktura 
w Polsce, czyli drogi i koleje, to około 
45 procent całej produkcji budowlano-
-montażowej. Reszta rozkłada się na 
budownictwo przemysłowe, mieszka-
niowe, kubaturowe... Jeśli chodzi o dro-
gi, przetargi są wciąż ogłaszane, z kolei 
w przypadku kolei było ich nieco mniej, 
bo czekano na zatwierdzenie unijnych 
funduszy. Inwestorzy nadal dużo inwe-
stowali w budynki, ale pojawiły się tu 
pewne sygnały niepokoju. Po pierwsze: 
rosnące stopy procentowe ograniczyły 
zakupowe apetyty klientów, na co na-
łożyły się problemy z pozyskiwaniem 
gruntów i wysokie koszty. W efekcie, na 
przykład w styczniu, liczba rozpoczy-
nanych budów spadła o 30-40 procent.  
Wygląda jednak, że to chwilowe wah-
nięcie. W obszarze drogowym wszystko 
toczyło się w miarę normalnie, ale za-
częliśmy się martwić wzrostami cen ma-
teriałów i o to, jakimi siłami będziemy 
realizowali kontrakty. 

I tak dotarliśmy do 24 lutego. Bardzo 
ciężko jest dziś cokolwiek prognozować. 
Możemy oczywiście kreślić scenariusze, 
jeśli konflikt zakończy się pozytywnie 
albo negatywnie dla Ukrainy. Możemy 
dodać nawet trzeci, gdyby konflikt rozlał 
się na naszą część Europy, ale... 

…jest zbyt wiele niewiadomych, by 
racjonalnie prognozować?

Zawsze w okresach niepewności firmy 
budowlane, inwestorzy publiczni i pry-
watni czekają, jak potoczy się bieg wy-
padków, bo ryzyka są bardzo duże. Czyli 
nie anulują dotychczasowych planów na 
przetargi, ale i nie zlecają nowych. Ry-
zyko drugie: z branży odpłynęło dużo 
pracowników ukraińskich – szacuje się, 
że to już około 15 procent wszystkich 
zatrudnionych na budowach. W efekcie 
zaczynają się problemy z realizacją kon-
traktów. I wreszcie trzeci aspekt to zwa-
riowane ceny materiałów, jak stal, alumi-
nium czy ropa. 

Dlatego nikt dziś nie prognozuje, nato-
miast firmy zaczęły robić kalkulacje: 
jeżeli inwestorzy nie skompensują nam 
tych dodatkowych kosztów, to ile będzie-
my musieli dołożyć w tym roku? Doga-
damy się czy nie? A na poziomie zysku 
całej branży w grę wchodzą setki milio-
nów, jak nie miliardy złotych. W takiej 
sytuacji kosztami powinni podzielić się 
wszyscy uczestnicy gry: część powinno 
wziąć na siebie państwo, część inwe-
stor, generalny wykonawca, dostawca, 
podwykonawca... Generalnie już jednak 
wiadomo, że rok będzie mniej korzystny 
dla branży i należy liczyć się ze spadkami 
zarówno przychodów, jak i rentowności. 

A które zjawiska, Pana zdaniem, 
pojawiły się albo nasiliły dramatycznie 
po 24 lutego? Co by Pan wymienił 
w pierwszej kolejności?

Może wymieniłbym wyzwania, które 
są powtarzalne, które stały przed bu-
downictwem i 20 lat temu, i 5 lat temu, 
i teraz są, choć w różnym stopniu  
je postrzegamy. 

Po pierwsze: umowy z publicznymi za-
mawiającymi nadal przenoszą dużo 
większą część odpowiedzialności na stro-
nę wykonawczą, czyli nie ma sprawiedli-
wego rozkładu ryzyk. Do tego dochodzi 
mała innowacyjność branży, niesyste-
matyczność rozkładanych zleceń, czego 

efektem są takie piki: raz plus 20, raz mi-
nus 20. W konsekwencji albo materiały są 
dostępne, albo ich brakuje, albo są tanie, 
albo drogie. I wszystkie te bolączki zin-
tensyfikowały się po 24 lutego. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już 
ogłosiła, że wydłuża terminy składania 
ofert. Ale to raczej tylko półśrodek. 

Czyli takie pokerowe czekam?

Bo dziś nie jesteśmy w stanie powiedzieć 
czy i po jakiej cenie kupimy stal, i czy 
będziemy w stanie zadeklarować kon-
kretne terminy. Tak więc wydłużenie ter-
minów o miesiąc nie jest rozwiązaniem 
docelowym. Trzeba też rozmawiać o tym, 
jak umowa ma wyglądać. W Niemczech 
ostatnio w dużych kontraktach infra-
strukturalnych mało kto składał oferty, 
więc poprawiono warunki umów i są one 
teraz bardziej zrównoważone.

Branża zmierzy się z jeszcze większym 
spadkiem zamówień, choć będzie to wi-
doczne może nie dziś, ale kiedy pokoń-
czą się nasze portfele. Eksplodowały 
ceny paliw, stali, aluminium. Do tego 
dochodzi osłabienie złotego. No i wspo-
mniany już problem z pracownikami. 
Stało się więc dokładnie to, co już wiele 
razy wcześniej sygnalizowaliśmy: że je-
żeli nie porozwiązujemy dużych proble-
mów w budownictwie w czasach pokoju, 
to w czasach destabilizacji uwidocznią 
się one jeszcze bardziej. I te problemy nie 
zostały rozwiązane, tylko zniknęły z na-
szych radarów, bo dziś branża ma inne 
zmartwienia. 

Oprócz podstawowych segmentów,  
czyli drogowego i kolejowego, jakie inne, 
Pana zdaniem, są perspektywiczne dla 
takich firm, jak Budimex?

Gdybyśmy mieli patrzeć na następną per-
spektywę unijną, wciąż nie dokończyli-
śmy zaplanowanego szkieletu drogowego 
i nie zmodernizowaliśmy kolei, więc te 
dwa segmenty pozostaną wiodące. Jeżeli 

Jeszcze niedawno zaczęlibyśmy ten wywiad 
od podsumowania roku w branży budowlanej, 
przechodząc następnie do prognoz. Wydarzenia 
za wschodnią granicą zmieniły jednak wszystko. 
W jakiej kondycji branżę zaskoczyła wojna  
na Ukrainie?

Generalnie w dobrej, choć był to przecież kolejny 
rok pandemiczny. Gdyby popatrzeć na wskaźni-

ki, branża miała powody do zadowolenia. Zwięk-
szyła się rentowność, realizowane były kontrak-
ty, firmy miały więcej gotówki, więc zaczęły 
więcej inwestować. Produkcja budowlano-mon-
tażowa wzrosła we wszystkich obszarach, czyli 
budownictwie kubaturowym, infrastruktural-
nym, kolejowym i przemysłowym. Jedyne, co 
nas zaczęło niepokoić pod koniec roku to fakt, 
że zaczęła spadać liczba nowych zamówień, 

Z Dariuszem Blocherem, Członkiem Rady Nadzorczej Budimex SA 
rozmawiają Kazimierz Krupa i Konrad Wyrwas

Mamy zbyt wiele niewiadomych,  
by racjonalnie prognozować

Dariusz Blocher, fot. BUDIMEX SA

Zawsze w okresach niepewności firmy budowlane, inwestorzy publiczni i prywatni czekają  
na dalszy bieg wypadków, bo ryzyka są bardzo duże. Dlatego dziś nikt nie prognozuje,  
a robi kalkulacje: jeżeli inwestorzy nie skompensują nam dodatkowych kosztów, to ile będziemy 
musieli dołożyć w tym roku? Na poziomie zysku całej branży w grę wchodzą setki milionów, 
jak nie miliardy złotych. W takiej sytuacji kosztami powinni podzielić się wszyscy uczestnicy gry.
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i gaz są w gestii resortu aktywów pań-
stwowych, z kolei u ministra infrastruk-
tury są drogi, kolej, hydrotechnika. Inwe-
stycje realizują także pozostałe resorty. 
Możemy więc tworzyć na tym poziomie 
jakieś jednostki koordynujące, tyle tylko 
że do tej pory jakoś nigdy to się nie spraw-
dzało. Dlatego skłaniałbym się raczej ku 
drugiej drodze: że każda z tych instytucji 
robi wiarygodny, zaakceptowany poli-
tycznie, gospodarczo, finansowo program, 
przedstawia go nam i następnie my, jako 
branża, po analizie, sygnalizujemy obsza-
ry, gdzie mogą wystąpić zagrożenia, sia-
damy do stołu i rozmawiamy. Ja bym tą 
drogą poszedł: niech każdy zrobi dobry 
plan, ale taki w perspektywie pięciu lat.

Swój własny?

Swój własny, i żeby nie trzeba było tego 
już koordynować. 

Jaka jest graniczna pojemność sektora 
budowlanego i w ilu procentach jest ona 
wykorzystana przy tych wahaniach, 
o których Pan wspominał?

Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, 
choćby dlatego, że nie ma uniwersalnych 
zasobów do wykorzystania w każdym 
segmencie. Z doświadczeń Budimeksu 
wynika, że jeśli ktoś budował budynki 
to trudno go przekwalifikować na bu-
dowę dróg. Czyli jeśli dojdzie do zmian 
struktury między segmentami, nie wyko-
rzystamy dostępnych zasobów. Jeśli nato-
miast wszystkie segmenty rynku będą się 
rozwijały mniej więcej się tak, jak do tej 
pory, to myślę, że spokojnie jeszcze 10-
15 procent więcej możemy budować. Pod 
warunkiem, że oczywiście będą dostępne 
materiały...

Ryzykiem jest tu oczywiście sytuacja 
w Ukrainie. Jej upadek może spowodo-
wać, że pracownicy, którzy ostatnio tam 
wyjechali, w większości do nas wrócą. 
Z kolei jeśli dojdzie do pokojowego 
rozwiązania konf liktu, Ukraina pozo-

staje demokratycznym krajem i świat 
będzie chciał ją odbudować, większość 
będzie chciała tam pozostać. Do tego 
dużo firm europejskich, w tym także 
polskich, będzie chciało na ukraińskim 
rynku zaistnieć. 

Czy jest już tworzona spółka Budimex 
Ukraina?

Nie. My zawsze baliśmy się Ukrainy, 
bo to trudny rynek do budowania, nie-
transparentny, borykający się z korup-
cją. Może się to oczywiście w przypad-
ku optymistycznego zakończenia wojny 
zmienić. Poza tym polskie firmy, nieważ-
ne czy z  kapitałem zagranicznym czy nie, 
ale te osiągające przychody w Polsce, są 
generalnie w słabej kondycji finansowej. 
Czyli nawet w okresie pokoju wejście na 
taki rynek jak ukraiński jest obarczone 
większym ryzykiem i trzeba mieć dużą 
poduszkę finansową. 

Są kraje w Europie, jak Francja czy Hisz-
pania, które lokalnych zasobów budowla-
nych już nie rozwijają tak szybko, więc 
one będą mogły tam pójść. Tyle tylko, 
że nie rozumieją specyfiki regionu, więc 
naturalnym przyczółkiem do odbudowy 
Ukrainy mogłyby stać się polskie firmy. 
Być może dojdzie do tego, że możemy 
mieć dylemat, gdzie lepiej pracować.

I to kosztem dla naszego rozwoju?

Może, bo wyobraźcie sobie Panowie sy-
tuację, że Ukraina dostaje gigantyczne 
pieniądze z Unii, ich wydawanie będzie 
kontrolowane przez Brukselę. I zaoferu-
je zagranicznym firmom budowlanym 
świetne warunki: podzieli się ryzykiem, 
da zarobić nie 3, ale 6 procent, nie będzie 
przerzucać wszystkich ryzyk na wyko-
nawców. Wtedy z czasem Polacy będą się 
tam przenosić i będziemy mieli problem.

A teraz z którymi materiałami jest 
lub będzie największy problem, jeśli 
chodzi o wzrost cen i dostępność?

Zależy to od sektora. Tuż po wybuchu 
konfliktu pojawiły się bardzo duże pro-
blemy ze stalą. I to z dwóch powodów. 
Praktycznie zamarł import stali do Pol-
ski z Ukrainy, Białorusi i Rosji, który 
wynosił 20-25 procent zapotrzebowania, 
do 3,5 mln ton rocznie, z kolei z Ukrainy 
nie możemy importować. Nie da się tej 
dziury załatać swoimi siłami, bo polskie 
huty nie mają tyle rudy żelaza. Zresztą 
generalnie sektor stalowy w Europie za-
mykał się już wcześniej, bo był wysoko 
energochłonny, z dużą emisją CO2 itd. 
Więc tu mamy spore problemy, oferty 
są ważne jeden dzień, są reglamentowa-
ne, bez gwarancji dostawy, no i jeszcze 
te ceny. Przykład ostatniej oferty, jaką 
składał Budimex dla prywatnego inwe-
stora: koszt stali w projekcie opiewał 
na 6 mln złotych, a teraz kosztuje ona 
12,4 mln złotych.

Podobnie wygląda sytuacja z aluminium, 
bo z Rosji pochodziło 40 procent impor-
tu, a także ze wszystkimi produktami 
powiązanymi z ropą naftową. Za chwilę 
mogą do tego dojść problemy z dostawa-
mi szkła. Jedyny plus jest taki, że kon-
flikt w Ukrainie spowodował widoczną 
obniżkę cen kontraktów na emisję CO2. 
Jeszcze niedawno były wyceniane na 
100 euro, dziś są po około 60, czyli dla 
niektórych branż, jak choćby cemento-
wa, oprócz oczywiście kosztów energii 
i gazu, sytuacja powinna być w miarę 
neutralna. 

Co strona rządowa i publiczni 
zamawiający powinni zrobić, by 
wspomóc sektor w tym momencie?

Przede wszystkim należałoby nakreślić 
scenariusze rozwoju polskiego budownic-
twa: czy będą pieniądze, czy nie, co będzie, 
kiedy wojna będzie długo trwała, a co, kie-
dy się skończy. Do tego rozwiązać tematy, 
które dziś branżę bolą najbardziej, tzn. spa-
dającą rentowność firm, bo za chwilę będą 
wypowiadane umowy na kontrakty, na kre-
dytowanie przez banki. Wprawdzie mamy 

chodzi o budynki użyteczności publicznej 
uważam, że oprócz szpitali tu skala inwe-
stycji będzie malała. Samorządy nie będą 
już budowały kolejnych hal, muzeów czy 
aquaparków, bo już jest tego dużo, poza 
tym koszt pieniądza rośnie i dostępność 
gruntów jest ograniczona. Liczba budo-
wanych mieszkań będzie spadała, choć ich 
koszt będzie rósł, w efekcie wartościowo 
rynek nie traci, ale ilościowo już tak. 

Dużym wyzwaniem jest to, na ile polskie 
budownictwo odnajdzie się w takich ob-
szarach, jak hydrotechnika na dużą ska-
lę, czyli retencja wody, udrażnianie rzek, 
ochrona brzegów morskich, no i energe-
tyka odnawialna, zwłaszcza wielkie pro-
jekty offshorowe. W tym ostatnim przy-
padku wielkie firmy państwowe zwykle 
mają partnerów zachodnich, więc po-
wstaje pytanie, czy polskie budownictwo 
znajdzie tu dla siebie miejsce. Ja liczę, że 
znajdzie, ale nie będzie to proste, i nie 
mówię tego jako inwestor, ale jako wyko-
nawca. I wreszcie pytanie: co dalej z pro-
jektem, który miał mieć gigantyczne zna-
czenie dla branży – Centralnym Portem 
Komunikacyjnym. Bo jeżeli popatrzymy 
na jego komponent kolejowy mówimy tu 
o 100-150 mld złotych. To byłby duży im-
puls. Nie wiem tylko, czy będzie realizo-
wany w planowanym zakresie. 

Z nowych obszarów w grę oczywiście 
wchodzi energetyka odnawialna, która się 
bardzo zintensyfikuje. Otwarte pozostaje 
pytanie o energetykę atomową – przy ma-
łych reaktorach otwiera się pole do działa-
nia dla branży budowlanej w Polsce. 

Wydaje mi się, że do tego portfolio 
powinny jeszcze dołączyć budowa 
i odnowienie infrastruktury 
przesyłowej w energetyce. 

Oczywiście, tyle że to segment, który 
dla mnie zawsze był zagadką. Mówimy 
o nim od ilu lat, od dziesięciu, piętna-
stu? A gdyśmy popatrzyli, ile przetargów 
zostało ogłoszonych na budowę dużych 

linii przesyłowych, takich do 400 kV, 
okazałoby się, że niewiele. Branża już 
wcześniej sygnalizowała, że ten obszar 
był źle przygotowany koncepcyjnie, 
a mówiąc wprost – że wszystkie ryzyka 
lądowały po stronie generalnego wyko-
nawcy, łącznie ze zdobyciem pozwolenia 
na grunt czy postawienie słupa. W efek-
cie kilka kontraktów nie zakończyło się 
sukcesem.

Jest to więc wciąż duże wyzwanie, ale je-
śli wyciągniemy wnioski z tego, co stało 
się w Ukrainie, a konkretnie przyspieszy-
my próby uniezależnienia się od Rosji, 
sytuacja może się zmienić. Czyli stawka 
na odnawialną energetykę, budowa sieci 
wewnątrzkrajowej, konektorów z zachod-
nią Europą. Tyle że dziś nikt z nas nie za-
ryzykuje, ile tego będzie i kiedy. Za trzy, 
może cztery lata? 

Czy odpływ ukraińskich 
pracowników może wywrócić branżę 
w sensie problemów z realizacją części 
kontraktów?

Wywrócić raczej nie, ale jeśli inwesto-
rzy – zwłaszcza ci państwowi, gdzie są 
bardzo rygorystyczne warunki termi-
nowe – nie będą chcieli partycypować 
w rozwiązaniu problemu, może to do-
prowadzić do sytuacji, w której bardziej 
zdeterminowane firmy zaczną zrywać 
kontrakty. I wtedy rzeczywiście pojawią 
się kłopoty. W Budimeksie 10 dni po wy-
buchu konfliktu policzyliśmy, że z 22 tys. 
pracowników zatrudnionych na naszych 
budowach 6 tys. to byli Ukraińcy, z czego 
2 tys. mniej więcej już wyjechało. 

Czyli jedna trzecia…

Dziś może to już być nawet i 50 procent. 
Bez nich oczywiście sobie poradzimy, tyle 
że będziemy budowali dłużej, nie może 
też dochodzić do kumulacji kontraktów. 
Do ogarnięcia skali problemu przydał-
by się element centralnej koordynacji,  
a go nie ma. 

Ale czy tego nie zmieniły trochę do-
świadczenia z okresu pandemii?

Nie. Pandemia przyspieszyła tylko nie-
które rzeczy, jak płace czy otrzymanie 
wynagrodzenia za wystawioną fakturę, 
choć już w samym procesie dochodze-
nia do wystawienia faktury wiele się nie 
zmieniło. A jeśli już dochodziło do ja-
kichś zmian – czy to przy pozwoleniach 
na budowę, czy ZRID-ach – były to raczej 
działania indywidualne, a nie systemowe. 

A nie widzi Pan problemu, że kiedy 
ruszy CPK, a wraz z nim liczne 
inwestycje kolejowe, dojdzie do takiego 
spiętrzenia kontraktów, że nie dacie 
rady jako wykonawcy?

Problem dostrzegamy, tylko co z tego? 
Kiedy mówimy, że teraz nie ma przetar-
gów, a potem dojdzie do ich kumulacji, 
nikt nas nie słucha. W odpowiedzi słyszy-
my: jakoś sobie poradzicie. W rzeczywi-
stości każda z firm na bazie doświadczeń 
z przeszłości ocenia, na ile te deklaracje 
są realne. I oczywiście zakłada, że więk-
szość nie zostanie albo w ogóle zrobiona, 
albo nie w planowanym czasie. I tylko 
dlatego jakoś to funkcjonuje. W związku 
z tym mamy apel, żeby duzi inwestorzy, 
jak PKP PLK, Wody Polskie, GDDKiA 
czy Gaz System, przygotowali rzetelny 
plan: ile tak naprawdę mogą ogłosić w da-
nym okresie przetargów. I trzymajmy się 
tych planów, bo wtedy branża będzie 
mogła do tego dostosować zasoby, kupić 
sprzęt i go utrzymać. 

Wymienił Pan inwestorów publicznych. 
Czy myśli Pan, że jest możliwe,  
żeby się między sobą dogadali? 

Są dwie drogi rozwiązania problemu. 
Ale najpierw uwaga: nawet na poziomie 
rządowym nie mamy skoncentrowanych 
w jednym miejscu inwestorów publicz-
nych, bo część podlega pod Ministerstwo 
Infrastruktury, a część pod Ministerstwo 
Aktywów Państwowych. Energetyka 
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waloryzację kontraktów, ale nie wszędzie 
można z niej skorzystać. 

Osobiście zniósłbym natychmiast limit 
5-procentowej waloryzacji, niech wszyst-
ko odbywa się bez niego, albo też przygo-
tujmy jakiś inny, realny, na przykład 12 
procent. To są rzeczy, z którymi można 
sobie poradzić w miarę szybko.

To 12 procent coś by rozwiązywało?

Zawsze to 7 punktów procentowych 
więcej, choć jeszcze raz powtórzę, że 
wszystkie limity są sztucznie nakłada-
nymi ograniczeniami. Doskonale pamię-
tam, jakim sukcesem przed trzema laty 
było wprowadzenie waloryzacji do naszej 
branży i jak wszyscy mówili, że scena-
riusz, w którym ceny będą tak szybko ro-
sły, nigdy się nie spełni. Wystarczyły dwa 
lata i jednak się spełnił. 

Jeżeli sytuacja się nie zmieni sugeruje 
Pan, że powinniśmy wrócić do myślenia 
o specustawach?

Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby były. 
I one już są, na przykład specustawa na 
gazociąg czy CPK. Uważam, że przy-
spieszają rozwiązanie wielu problemów 
z uzyskiwaniem pozwoleń, decyzji ad-
ministracyjnych itd. Ale wiem także, 
że na szerszą skalę to niemożliwe, bo 
Unia jasno powiedziała, że na podstawie 
specustaw nie wolno budować. Myślę 
jednak, że my mamy pomysły, w jaki 
sposób odblokowywać pewne rzeczy, 
i to bez konieczności posiłkowania się 
specustawami. 

Z tej rozmowy wynika, że bardzo dużo 
zależy od inwestora publicznego. Czy 
Pan jest zadowolony z dialogu na linii 
strona publiczna – wykonawca?

Jeżeli chodzi o codzienny dialog ze stro-
ną publiczną, która – co podkreślam – nie 
jest jednolita, nie mamy większych pro-
blemów, żeby rozmawiać. Począwszy od 

dyrektorów, a kończąc na ministrach. Są 
chętni, wysłuchują naszych propozycji, 
ale jeśli w grę zaczynają wchodzić roz-
wiązania systemowe, gdy trzeba pogrze-
bać w ustawach, a potem te ustawy muszą 
przejść przez różne szczeble ministerstw, 
pojawiają się schody. 

Nam bardzo dobrze pracuje się przy 
narodowych zrywach, co potwierdziła 
choćby walka z pandemią. Wtedy współ-
praca była naprawdę bardzo dobra, tyle 
tylko, że polegała na ręcznych, a nie sys-
temowych decyzjach. I teraz się dzieje to 
samo, zobaczcie Panowie, co się dzieje 
na granicy, nagle mogliśmy przyjąć 2 
miliony obywateli Ukrainy nie mając do 
tego żadnego systemowego przygotowa-
nia. Da się? Da, tylko znów jest to zryw 
narodowy, a mnie brakuje tego, żeby 
można było podejmować decyzje długo-
terminowe. 

Czy w sytuacji, którą Pan zarysował, 
grozi nam stagflacja, taka klasyczna, 
kryzys porównywalny z tym 
z 2008 roku?

W jednym ze scenariuszy, jeżeli cho-
dzi o sytuację po wojnie, tym czarnym, 
możemy mieć bardzo duże problemy. 
Czyli: Ukraina przegrywa, konflikt 
się rozlewa, rośnie napięcie militar-
ne z NATO, dochodzi do incydentów 
na granicy Polski czy Litwy, Łotwy 
i Estonii. Jakie niesie to dla nas konse-
kwencje? Bezrobocie wzrośnie, spadnie 
konsumpcja, ludzie się będą bali, część 
wyjedzie prewencyjnie z kraju, inwesto-
rzy przestaną inwestować. Mam jednak 
nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nato-
miast długoterminowo będziemy mieli 
do czynienia z inf lacją, ceny będą rosły 
(byle nie dwucyfrowo), dalej będziemy 
potrzebowali dużo mieszkań, będą one 
coraz droższe i będziemy cierpieli na 
brak pracowników. 

Więc pod tym kątem stagflacja będzie, 
ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie 

wnioski i stwierdzimy, że Polska to kraj 
europejski, że chcemy być integralną 
częścią Unii, dostaniemy wreszcie środ-
ki unijne, co spowoduje, że tego zjawi-
ska nie odczujemy, przynajmniej jeśli 
chodzi o inwestycje. No ale warunek 
jest taki, że konflikt zakończy się pozy-
tywnie dla Ukrainy, cokolwiek by to nie 
oznaczało. 

I ostatnie pytanie. Koniunktura 
w budownictwie, według GUS,  
jest od stycznia 2021 roku ujemna,  
ten minus osiągnął prawie maksymalną 
wartość na przestrzeni tych badań. 
Jakby Pan się w tym odnalazł?

To jest wskaźnik ogólnego klimatu, tak? 
Ja bym do niego nie przywiązywał dużej 
wagi. To oczywiste, że się pogarsza. No 
bo w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, 
jaki może być mój nastrój jako przedsię-
biorcy? Zły. I mój osobisty też jest zły. 
Ale to jeden aspekt sprawy. Drugi, jeżeli 
popatrzymy na branżę budowlaną, to my 
zawsze narzekamy. Nigdy nie widzimy 
szklanki do połowy pełnej, tylko do poło-
wy pustą. I z tego całego chaosu później 
tworzą nam się fajne rzeczy. Tyle tylko, że 
tym razem klimat szybko się nie poprawi, 
nawet po podpisaniu jakiegoś rozejmu. 
I będą na niego miały wpływ konsekwen-
cje wojny, rosnące ceny, brak inwestycji 
i to na jakich warunkach je realizujemy. 
Nie wspominam już o wyzwaniach zwią-
zanych z rosnącą inflacją, z płacowymi 
oczekiwaniami pracowników, którzy 
chcą 10 czy 15 procent podwyżki. Gdy-
by je spełnić, to w przypadku Budimeksu 
byłoby to więcej niż nasz roczny zysk. 
Myślę, że za dużo nam się skumulowało 
takiej niepewności, bo w biznesie jest 
taka stara zasada, że…

…im nudniej – tym lepiej.

Możemy się do wszystkiego dostosować, 
ale pod warunkiem, że zmiany są choć 
trochę przewidywalne i niezbyt częste. 
Wtedy to będzie działało. 

W ramach zadania w zakresie podstawowym Budimex wykona 
8 km linii tramwajowej i 4 węzłów rozjazdowych. Zakres prac 
obejmuje m.in budowę odwodnienia, przebudowę sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, wodociągu, gazociągu, ciepłociągu, prze-
budowę sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej, budowę 
sieci trakcyjnej, budowę oświetlenia, przebudowę sygnalizacji 
świetlnej oraz budowę trzech podstacji trakcyjnych.

Nowa trasa rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej 
i  Goworka. Przebudowa obejmie również istniejący odcinek trasy 
tramwajowej od ul. Rakowieckiej do pl. Unii Lubelskiej. Liczącą aż 
22 m różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj po-
kona ul. Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać pro-
sto, ul. Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. 
Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów 
znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego. Przejazd 
tramwajem z Wilanowa do stacji metra Centrum zajmie ok. 30 minut. 

Przystanki na nowej trasie będą przystosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami i zostaną wyposażone w elektroniczne 
tablice informacyjne z rozkładem jazdy. W sumie powstanie aż 
31 przystanków. Na całej trasie będzie działał system zielonej fali. 
W ramach projektu wybudowane zostaną trzy nowe podstacje trak-
cyjne, w tym pierwsza w Warszawie podstacja podziemna.

Podczas budowy trasy tramwajowej do Wilanowa zastosowana 
zostanie technologia zielonych torów. Nowe torowisko zosta-
nie obsadzone rozchodnikiem – rośliną, która jest odporna na 

wyższe temperatury i nie wymaga podlewania. Łączna długość 
zielonych torów na trasie do Wilanowa przekroczy 10 km. Przy 
torach zostaną zasadzone lipy i platany, a w węższych miej-
scach specjalnie formowane drzewa. Lipy pojawią się również 
na części peronów. Łącznie wzdłuż trasy tramwaju do Wilanowa  
zostanie posadzonych aż 488 drzew.

Budowa trasy tramwajowej stanowi część większego projektu, który 
obejmuje także zakup 50 nowych tramwajów niskopodłogowych, bu-
dowę zajezdni na Annopolu i montaż tablic z informacją pasażerską 
na przystankach. Łączny koszt projektu wynosi 1 mld 190 mln zł, 
przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 555 mln zł. 

To najważniejsza inwestycja tramwajowa w Warszawie. Za dwa lata mieszkańcy stolicy 
pokonają trasę z Wilanowa do Śródmieścia w niecałe 30 minut. Koszt budowy trasy 
to ponad 685 milionów złotych. Linia ma być gotowa w 2024 roku.

Budimex wybuduje linię 
tramwajową w  Warszawie
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Wybuch wojny w Ukrainie wpłynął na wzrost niepewności co 
do poziomu kosztów w firmach budowlanych. Problemy z łańcu-
chami dostaw, zamknięcie możliwości importu stali ze Wscho-
du, wzrost cen surowców i energii, jak również niekontrolowane 
zmiany kursu PLN sprawiły, że zdecydowanie i skokowo wzro-
sły koszty generalnego wykonawstwa.

Odpływ pracowników z Ukrainy i przyspieszenie wzrostu cen 
materiałów sprawiają, że sytuacja oddziałuje bezpośrednio na 
rynek budowlany na 2 sposoby:

1) Silne wzrosty cen materiałów budowlanych wraz z awersją do 
ryzyka w firmach budowlanych, które utraciły znaczną część pra-

cowników, przełożą się na problemy z rozstrzyganiem przetargów, 
szczególnie w samorządach – obecna sytuacja może pogłębić zapaść 
inwestycyjną w tym wycinku rynku. Problemy spodziewane są także 
w wypadku przetargów kolejowych i drogowych – bez rewizji budże-
tów zamawiających będzie coraz trudniej rozstrzygać nowe przetargi.

2) W coraz większym stopniu pogłębiają się także problemy z do-
kończeniem dużych inwestycji, szczególnie właśnie w segmencie 
infrastrukturalnym. Pojawiają się coraz liczniejsze sygnały, że od-
pływ pracowników dotyka silnie mniejsze firmy, które rezygnują 
z realizacji kontraktów podwykonawczych. Margines 10% możli-
wości waloryzacji kontraktów jest niewystarczający i nie zabezpie-
cza wystarczająco ryzyka zmian cen. 

Wpływ inwazji na otoczenie makroekonomiczne

Poprzedni czarny łabędź, którym była pandemia 
COVID-19, obszedł się z budownictwem bardzo 
łagodnie, nie mieliśmy praktycznie wielu nieko-
rzystnych interakcji. Tym razem reakcja i potencjal-
ny wpływ będą naszym zdaniem znacznie szybsze 
i poważniejsze. Inwazja Rosji na Ukrainę wpływa 
bez wątpienia bardzo poważnie na polską gospo-
darkę. Według analityków PMR wyróżnić należy 
10 kluczowych czynników związanych z wojną 
w Ukrainie i jej konsekwencjami, które determino-
wać będą ogólną sytuację gospodarczą Polski:

• osłabienie złotego;
• poziom cen surowców energetycznych;
• ograniczenie eksportu;
• ograniczenie importu;
•  rola Ukrainy, Rosji i Białorusi w handlu między-

narodowym;
• pogorszenie nastrojów konsumentów;
• ograniczenie inwestycji i ryzyka fiskalne;
• migracja – konsumpcja prywatna;
• migracja – sytuacja na rynku pracy;
• odpowiedź firm na wojnę.

Wskazane czynniki będą oddziaływać na gospo-
darkę w trzech kierunkach: wzrostu presji infla-
cyjnej oraz spadku bądź wzrostu aktywności go-
spodarczej. Przeważająca liczba spowodowanych 

wojną w Ukrainie czynników ma dla polskiej 
gospodarki charakter stagflacyjny, tzn. wpływa 
jednocześnie na spadek aktywności gospodarczej 
i wzrost cen. Istotny jest też zwiększony ilościowy 
potencjał gospodarki, spowodowany wzmożoną 
migracją do Polski, przekładający się na wzrost ak-
tywności gospodarczej, choć jednocześnie wzma-
gający również presję inflacyjną. 

Reasumując analizę wpływu poszczególnych 
czynników na sytuację makroekonomiczną 
– wpływ wojny w Ukrainie na polską gospodar-
kę będzie w oczywisty sposób negatywny: wzrost 
gospodarczy będzie niższy, a inflacja wyższa, niż 
miałoby to miejsce, gdyby do wojny nie doszło. 
Najbardziej prawdopodobny scenariusz wg stanu 
z końca marca 2022 r. przewiduje, że PKB wzro-
śnie w 2022 r. o 3,6%, natomiast średnioroczna 
stopa inflacji zbliży się do 10%. 

Wpływ wojny w Ukrainie na sektor budowlany za-
uważalny był bardzo szybko. Szacujemy że ok. 30% 
Ukraińców pracujących na budowach odeszło z pra-
cy i wyjechało bronić swojej ojczyzny. Ten czyn-
nik, wraz z zaburzeniami w łańcuchach dostaw oraz 
ograniczeniami podażowymi i wysokimi cenami 
materiałów skutkować będzie opóźnieniami w re-
alizacji inwestycji. Na sektor wpłynie także zwięk-
szona awersja inwestorów do ryzyka i wyższe stopy 
procentowe (zwiększające koszt kapitału).

Budownictwo inżynieryjne uznawane jest standardowo za najbardziej stabilny segment 
rynku budowlanego. Realizacja długoletnich programów inwestycyjnych, finansowanych 
środkami unijnymi oraz polityczny wymiar wielu projektów inwestycyjnych to główne czynniki 
stabilizujące. Z drugiej strony ogromna skala realizowanych zadań oraz silne zmiany cen 
surowców i materiałów budowlanych podnoszą skalę ryzyk dla firm wykonawczych. Jak zatem 
w świetle wydarzeń w Ukrainie prezentują się aktualne perspektywy branży infrastrukturalnej?

Budownictwo inżynieryjne 
– stabilna sytuacja?
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W świetle analizy przedstawionych w artykule czynników dokonali-
śmy rewizji prognozy rozwoju sytuacji w budownictwie infrastruk-
turalnym. Szacujemy, że w sektorze inżynieryjnym niekorzystny 
wpływ wyższych stóp procentowych i zwiększonej awersji do ry-
zyka będzie relatywnie słabszy, niż w budownictwie kubaturowym. 
Prognozujemy, że rynek budownictwa inżynieryjnego w Polsce 
w 2022 r. wzrośnie o 4,7% r/r w ujęciu nominalnym, przekraczając 
poziom 79 mld zł. Negatywne oddziaływanie opóźnień w realizacji 
inwestycji będzie silniej zauważalne w drugiej połowie roku. 

Czynniki wpływające na sektor budowlany w Polsce w 2022 roku 

Poniżej prezentujemy pełną, naszym zdaniem, listę pozytywnych 
i negatywnych czynników wpływających na sektor budowlany w Pol-
sce w 2022 r. Zaznaczyć należy, że jest to lista przygotowana na ko-
niec marca – każdy kolejny tydzień i informacje płynące ze Wschodu 
będą rewidować poszczególne pozycje i skalę ich oddziaływania. 

Pozytywne:
•  Niezagrożona (od strony budżetowej) realizacja inwestycji pu-

blicznych.
•  Wybory w 2023 r. – dążenie do finalizacji inwestycji publicz-

nych przed wyborami.
•  Wzrost zapotrzebowania na budynki komercyjne (biura, magazyny) 

ze względu na wycofanie się inwestorów z Ukrainy, Rosji i Białorusi.
•  Wzrost zapotrzebowania na nowe budynki użyteczności publicz-

nej i modernizację istniejących w związku napływem kilku mi-
lionów uchodźców.

•  Dostosowanie powierzchni, w tym biurowych, na potrzeby akcji 
„otwieramy szkoły”, oraz powierzchni centrów handlowych pod 
miejsca noclegowe.

• Zapełniony rynek najmu – dodatkowy popyt na mieszkania.
•  W dłuższym niż 2022 rok okresie: inwestycje w związku z przy-

spieszoną transformacją energetyczną.

Negatywne:
• Problemy z niedoborem pracowników. 
•  Rosnące ceny materiałów budowlanych potwierdzające realną 

groźbę fali rozwiązań kontraktów z 2021 r.
• Wzrost presji płacowej.
• Ograniczenia podażowe, braki materiałów (np. stal).
•  Wzrost cen komponentów budowlanych importowanych z Ukra-

iny, Rosji i Białorusi (m.in. stal, miedź, nikiel) w związku 
z ograniczoną podażą i importowaniem ich z droższych rynków.

• Wysokie koszty energii, paliwa.
• Wydłużenie czasu realizacji inwestycji.
• Wycofanie się części inwestorów, mniej inwestycji spekulacyjnych.
•  Wyraźnie zmniejszona zdolność kredytowa przedsiębiorstw 

i konsumentów.

Kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje oczywiście czynnik 
o charakterze geopolitycznym i pytanie o zakończenie wojny 
w Ukrainie. W chwili pisania artykułu – poza wskazanymi w nim 
czynnikami, które dają się racjonalnie zdiagnozować – nie ma ra-
cjonalnych przesłanek pozwalających prognozować sposób i wynik 
zakończenia tej bezsensownej inwazji. 

STRABAG od pierwszych dni wojny zdecydowanie potępił agresję 
Rosji na niepodległą Republikę Ukrainy. Wojny niczym nie sprowo-
kowanej, wojny, która sieje spustoszenie. Agresja Rosji stoi w jaw-
nej sprzeczności zarówno pod względem prawa międzynarodowego, 
jak i w aspekcie moralnym, a w jej wyniku wypracowany w Europie 
pokój legł w gruzach i cofnęliśmy się o całe dziesięciolecia, wraca-
jąc do najczarniejszych wspomnień nowożytnej historii. Razem ze 
wszystkimi firmami, które współtworzą Polski Związek Pracodaw-
ców Budownictwa stanowczo wypowiadamy się przeciw prowadzo-
nym przez Rosję działaniom wojennym. W tych trudnych chwilach 
wyrażamy naszą solidarność z obywatelami Ukrainy, w tym z naszy-
mi ukraińskimi Koleżankami i Kolegami pracującymi w STRABAG 
w Polsce, a także w firmach podwykonawczych. 
STRABAG SE jest austriacką spółką, notowaną na giełdzie papierów 
wartościowych w Wiedniu, w której 72,2 proc. udziałów jest własnością 
kapitału austriackiego: rodziny Haselsteiner oraz Grupy Uniqua/Raiffe-
isen i free float. Pozostałe 27,8 proc. akcji od 2007 r. jest w posiadaniu 
spółki Rasperia. Fakty te są znane i dostępne we wszystkich sprawoz-
daniach finansowych. Jesteśmy także w pełni transparentni wobec pol-
skich władz, od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce.
Jednocześnie obserwujemy, że w przestrzeni publicznej jesteśmy włą-
czani w narrację o rzekomym finansowaniu brutalnej napaści na nie-
podległą Ukrainę. Stanowczo podkreślamy, że zarówno STRABAG 
SE, jak i spółki grupy STRABAG w Polsce nie mają żadnych związ-
ków z finansowaniem działań Rosji. Przede wszystkim STRABAG 
SE oraz jego główny austriacki akcjonariusz zrobiły wszystko, co jest 
prawnie możliwe, w celu ograniczenia wpływu mniejszościowego ro-
syjskiego akcjonariatu – Zarząd STRABAG SE podjął decyzję o za-
niechaniu wypłaty dywidendy, aby uniemożliwić przepływ zysków do 
rosyjskiego akcjonariusza. Oznacza to, że nie otrzyma on ani jednego 
EURO z tytułu posiadania mniejszościowego pakietu akcji w spółce. 
Zarząd STRABAG SE podjął również decyzję o zakończeniu aktyw-
ności biznesowej naszej Grupy na terenie Rosji. 
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba z zadowole-
niem przyjął decyzję Zarządu STRABAG SE o wycofaniu się z Ro-
sji. „To słuszny wybór i dobry przykład dla innych, którzy jeszcze 
nie zrozumieli, że czerpanie krwawych zysków wiąże się ze współ-

odpowiedzialnością za rosyjską agresję i zbrodnie wojenne” – napi-
sał na swoim profilu na portalu Twitter minister Kuleba.
Nie mamy także cienia wątpliwości, że sprawę skutecznego odcięcia 
od kapitału i własności w Unii Europejskiej osób, na które nałożono 
sankcje, może uregulować jedynie systemowa decyzja Komisji Euro-
pejskiej, wspartej przez rządy państw członkowskich. Tylko taka de-
cyzja pozbawi rosyjskich przedsiębiorców możliwości dochodzenia 
odszkodowań i wikłania europejskich firm w długoletnie i kosztowne 
procesy. Decyzja taka musi zostać podjęta w sposób niebudzący wąt-
pliwości, kogo dotyczy. Jednocześnie decyzja ta nie może uderzać 
w firmy, które prowadzą działalność w poszanowaniu wszystkich 
obowiązujących norm i zasad.
STRABAG jest obecny w Polsce od 35 lat. Jesteśmy wiarygodnym 
partnerem na rynku budowalnym. Nasi klienci publiczni, samorządowi 
i prywatni zawsze mogli i mogą liczyć na naszą jakość i terminowość 
naszych usług. Przez cały ten okres spełnialiśmy wszystkie audyty 
bezpieczeństwa, certyfikacji i jakości oraz zasad compliance według 
krajowych i międzynarodowych standardów. W Polsce mamy obecnie 
blisko 7,5 miliarda złotych zleceń, tworzymy 6,5 tysiąca miejsc pracy, 
a razem w firmami podwykonawczymi na naszych budowach pracuje 
kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym znaczna grupa obywateli Ukrainy. Je-
steśmy także jednym z największych podatników w Polsce. W formie 
podatku CIT, PIT, VAT oraz składek na ubezpieczenia ZUS wpłacamy 
do budżetu rocznie ponad 750 milionów złotych. W tym roku mieliśmy 
świętować kolejną rocznicę naszej działalności w Polsce, w obliczu woj-
ny w Ukrainie musieliśmy jednak zrewidować nasze plany. 
Inwestycje, rozwój i sukces STRABAG w Polsce oraz we wszystkich 
krajach Europy Środkowej są jednoznacznym dowodem na to, że ak-
cjonariusze i zarząd grupy STRABAG zawsze stawiali na pokojową 
integrację europejską i otwartą gospodarkę rynkową. Bez wiary w te 
wartości nie mielibyśmy pozycji lidera na rynku budowlanym w Środ-
kowej Europie. Wartościami STRABAG są Solidarność, Partnerstwo, 
Zaangażowanie i Szacunek. Myślami jesteśmy przede wszystkim z tymi 
wszystkimi obywatelami Ukrainy, którzy muszą opuścić swój kraj 
i szukać schronienia między innymi w Polsce, a także z tymi, którzy 
ryzykują swoje zdrowie i życie pozostając w Ukrainie. Wszyscy mamy 
nadzieję na deeskalację tego konfliktu i zakończenie wojny. 

STRABAG SE i Grupa STRABAG w Polsce 
stanowczo potępiają agresję Rosji na Ukrainę
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do uniezależnienia się od paliw kopalnych 
importowanych z Rosji. W efekcie kraje 
członkowie będą zobowiązane do dalsze-
go rozwoju odnawialnych źródeł energii 
(OZE). Zarówno rozwój OZE, jak i zinten-
syfikowanie działań zmierzających do ob-
niżenia zużycia paliw konwencjonalnych 
wypełnia dwa pierwsze cele Taksonomii 
związane z łagodzeniem i adaptacją do 
zmian klimatu.

Niezmiennie na znaczeniu zyskuje dekar-
bonizacja rynku budowlanego. Wbrew 
prezentowanym w ostatnich tygodniach 
opiniom konieczność redukcji śladu wę-
glowego i obowiązek wdrożenia strategii 
dekarbonizacji jest jeszcze ważniejszy. 
Ostatnia wypowiedź Fransa Timmer-
mansa, Wiceprzewodniczącego Komisji 
Europejskiej odpowiedzialnego m.in. za 
osiągnięcie w Unii Europejskiej celów 
Europejskiego Zielonego Ładu, w której 
oświadczył, że Polska będzie mogła dłużej 
korzystać z węgla, nie może być traktowa-
na, jako zmiana priorytetów klimatycz-
nych. Równocześnie bowiem wskazał, że 
jeżeli Polska zdecyduje się pozostać dłu-
żej przy węglu, to nie będzie mogła sko-
rzystać z „okresu przejściowego”, w któ-
rym dopuszczalne byłoby używanie gazu 
ziemnego. W konsekwencji by osiągać cele 
polityki klimatycznej Polska będzie zobo-
wiązana do przejścia bezpośrednio z węgla 
na odnawialne źródła energii, co oznacza 
konieczność przyspieszenia rozwoju OZE. 

Nie można również zapomnieć, że z za-
łożenia strategia ESG dotyczy zarówno 
działań krótko, średnio, jak i przede 
wszystkim długoterminowych. W obec-
nej sytuacji geopolitycznej to właśnie 
przyjęcie zrównoważonych i ambitnych 
celów długoterminowych, przez interesa-
riuszy rynku budowlanego, będzie najbar-
dziej oczekiwane. 

Podkreślić należy, że mimo ostatnich wy-
darzeń, Unia Europejska nie spowolni-
ła działań zmierzających do osiągnięcia 
europejskiego celu redukcji CO2, wprost 

przeciwnie założenia pakietu regulacji 
klimatycznych Fit for 55 są sukcesywnie 
realizowane. 

Pakiet legislacyjny Fit for 55 ma służyć 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 
do roku 2030 o 55 proc. względem roku 
1990. Docelowo natomiast zmierzamy 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
w 2050 r. w całej Unii Europejskiej. Neu-
tralność klimatyczna stanowi bowiem filar 
Europejskiego Zielonego Ładu.

Wśród zmian, na które już teraz powinien 
się przygotowywać rynek budowlany, wy-
mienić należy: konieczność zaostrzenia ce-
lów redukcji emisji w ramach tzw. wspól-
nego wysiłku redukcyjnego oraz objęcie 
systemem handlu emisjami (ETS) paliw 
wykorzystywanych do spalania w sekto-
rach budownictwa i transportu drogowego. 

Obecnie system ETS obowiązuje energety-
kę i przemysł. Największym wyzwaniem 
dla sektora budowlanego będzie jednak 
nowy rodzaj cła, nakładanego na produk-
ty pochodzące spoza Unii Europejskiej 
i nieobciążone tam opłatami za emisje. 
Ten element pakietu Fit for 55 częściowo 
zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 
2023 r. Podczas posiedzenia Rady ECO-
FIN w Brukseli, które odbyło się 16 marca, 
omówiono bowiem nie tylko gospodarcze 
i finansowe konsekwencje sankcji nałożo-
nych na Rosję, w związku z agresją mili-
tarną na Ukrainę, lecz również przyjęto 
treść rozporządzenia regulującego mecha-
nizm dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon 
Border Ajustment Mechanism, CBAM). 

Nowy rodzaj opłaty – potocznie nazywa-
nej cłem węglowym, będzie nakładany na 
import produktów pochodzących spoza 
Unii, które nie są w państwie pochodze-
nia obciążone opłatami za emisje. Zgodnie 
z treścią przyjętego projektu rozporządze-
nia opłata obejmie szereg kategorii towa-
rów kluczowych dla branży budowlanej: 
cement, aluminium, prąd, żelazo i stal. 

Omawiając transformacje energetyczną 
nie można nie dostrzec, że wobec wojny na 
Ukrainie coraz większą uwagę będą przy-
ciągać kwestie społeczne w łańcuchach 
dostaw. Rosyjska agresja spowodowała, że 
ponownie rozpoczęto wzmożoną dyskusję 
na temat praw człowieka. Bez wątpienia to 
podejście przełoży się również na oczeki-
wania rynku względem podmiotów rapor-
tujących wskaźniki ESG, od których wy-
magać się będzie zwiększonego wysiłku na 
rzecz ograniczenia naruszeń praw człowie-
ka i poprawy warunków pracy. Już teraz 
dostrzegamy wzmożoną potrzebę doradz-
twa w obszarze audytów praw człowieka 
w łańcuchach dostaw. Nasi klienci mierzą 
się z faktem, że zarówno Niemcy, Holandia 
i Francja na szczeblach krajowych wpro-
wadziły obowiązek należytego identyfi-
kowania i przeciwdziałania naruszeniom 
praw człowieka w ich łańcuchach dostaw. 
W efekcie polskie firmy chcąc pracować na 
rynkach zagranicznych będą musiały się 
do tego odpowiednio przygotować. 

Mnogość nowych regulacji oraz brak 
krajowych wytycznych odnośnie do te-
matyki zrównoważonego rozwoju spra-
wi, że zarządy firm z sektora budow-
lanego staną w 2022 r. przed rosnącą 
presją, aby wykazać, że są odpowiednio 
przygotowani do rozumienia i nadzo-
rowania kwestii ESG – od zmian kli-
matycznych, przez prawa człowieka, 
po niepokoje społeczne. Wybuch wojny 
na Ukrainie nie spowolni tego trendu, 
a wręcz przeciwnie. Konieczność zrewa-
luowania dotychczasowych łańcuchów 
dostaw nie będzie już tylko działaniem 
pożądanym, lecz koniecznym. 

Wobec powyższego niezbędne wyda-
je się podjęcie przez rynek budowlany 
strategicznych rozmów wszystkich in-
teresariuszy – zarówno wykonawców, 
zamawiających, jak i przedstawicieli in-
stytucji finansujących i ubezpieczycieli, 
które pozwolą wypracować rozwiązania 
wspierające zieloną transformację rynku 
budowlanego. 

Długofalowe skutki wojny na Ukrainie wpłyną na 
każdy segment polskiej gospodarki, w tym rów-
nież rodzimy rynek budowlany będzie musiał wy-
pracować rozwiązania rewidujące łańcuch dostaw, 
by minimalizować powstałe straty. Ukraina była 
bowiem głównym dostawcą wielu surowców, m.in. 
półwyrobów z żelaza i stali.

W obecnej sytuacji nie można jednak pominąć ko-
nieczności przygotowania się przez rynek budow-
lany do obowiązkowego uwzględniania w swojej 
działalność celów klimatycznych Europejskiego 
Zielonego Ładu. Przypomnieć należy bowiem, że 
sektor budowlany, z uwagi na swoją wysoką emi-
syjność i stopień wrażliwości na ryzyka klima-

tyczne, został sklasyfikowany jako branża, która 
w pierwszej kolejności musi uwzględnić w swojej 
działalności wytyczne Europejskiego Zielonego 
Ładu i Taksonomii Unii Europejskiej. Sektor bu-
dowlany odpowiada bowiem w całej Europie za 
ok. 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji CO2.

Działania Komisji Europejskiej w ostatnich tygo-
dniach potwierdzają, że trwająca wojna na Ukra-
inie, jak uprzednio pandemia Covid-19, powoduje 
jeszcze większą determinację w realizacji założeń 
proklimatycznych.  

Niewątpliwie głównym priorytetem będzie teraz 
bezpieczeństwo energetyczne Europy i dążenie 

Mnogość nowych regulacji oraz brak krajowych wytycznych odnośnie 
do tematyki zrównoważonego rozwoju sprawi, że zarządy firm z sektora 
budowlanego staną w 2022 roku przed rosnącą presją, aby wykazać, 
że są odpowiednio przygotowani do rozumienia i nadzorowania kwestii 
ESG – od zmian klimatycznych, przez prawa człowieka, po niepokoje 
społeczne.
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lanej. Już teraz instytucje finansowe 
zwracają uwagę na dostosowanie się do 
wymogów ESG. Niedługo będzie to wy-
móg w procesie pozyskiwania kapitału od 
instytucji finansowych. 

Rozpędzająca się zielona rewolucja wy-
musza szerokie spojrzenie na problemy, 
z jakimi borykają się firmy budowlane, 
jak i na newralgiczne procesy budowlane.

Jednym z tych elementów jest koszt pro-
wadzenia budowy rosnący wraz z kosz-
tem energii, surowców i robocizny. Sama 
nieprzewidywalność kosztów energii 
stawia pod znakiem zapytania planowa-
nie kosztów budowy na etapie ofertowa-
nia, mogąc przyczynić się do obniżania 
marży wykonawców lub doprowadzając 
do spadku atrakcyjności ofert dla klien-
tów końcowych przy konserwatywnym 
podejściu oferentów. 

W ostatnim roku byliśmy świadkami 
niebywałych wzrostów cen energii, 
a skutki tego odczuła cała gospodarka, 
nie tylko branża budowlana. W samym 
aspekcie kosztów energii mamy do czy-
nienia z jej konsumpcją przez maszyny 
budowlane, oświetlenie budowy, ogrze-
wanie sektorów oraz zużycie energii 
przez zaplecza kontenerowe, zarówno 
socjalne jak i biurowe. 

Do czasu ukończenia budowy, duża część 
życia budowy toczy się w zapleczach 
kontenerowych, które zgodnie z polskim 
prawem zaliczane są do grupy maszyn, 
a więc – tak jak i one – podlegają mini-
malnym i zasadniczym wymaganiom 
z zakresu bezpieczeństwa użytkowania, 
określonym w przepisach szczegółowych. 
Zapotrzebowanie na energię kontenerów 
biurowych wynosi średnio 6000 kWh/
rok, a socjalnych od 1300 kWh/rok do 
nawet 6000 kWh/rok. Zakładając średnią 
wielkość zaplecza kontenerowego budo-
wy w ilości 20 kontenerów, roczny koszt 
energii elektrycznej do ich zasilenia może 
wynieść 120 tysięcy złotych. Biorąc pod 

uwagę okres trwania budowy są to koszty 
warte optymalizacji. 

Słusznym kierunkiem, przy jednoczesnej 
trosce o redukcję śladu węglowego, jest 
tutaj wykorzystanie energii pochodzącej 
z odnawialnych źródeł. Idealnie w tym 
celu sprawdziłoby się zastosowanie pa-
neli fotowoltaicznych wspomagających 
zapewnienie zasilania budowy. Pojawia 
się tu jednak problem z miejscem, które 
mogłoby być zagospodarowane do posta-
wienia własnej farmy fotowoltaicznej, 
jak również kosztowny aspekt przewoże-
nia instalacji po zakończonej budowie na 
kolejną lokalizację. 

Całkowite ryzyko operacji logistycz-
nych zwiększa również fakt, że mówiąc 
o instalacjach fotowoltaicznych mówimy 
o urządzeniach delikatnych i podatnych 
na uszkodzenia. 

Troska o środowisko poprzez wykorzy-
stanie zielonych budulców, jak i wzno-
szenie nisko i zeroemisyjnych budynków 
jest dzisiaj faktem. To jednak nie ma bez-
pośredniego przełożenia na ekologię po-
szczególnych etapów procesu budowla-
nego. Pozostaje nam zatem poszukiwanie 
rozwiązań, które będą mogły być zasto-
sowane w procesie budowlanym. 

Najbardziej skutecznym sposobem przy-
czyniającym się do obniżenia śladu wę-
glowego podczas wznoszenia obiektów 
jest zapewnienie, by jak największa część 
zużywanej w procesie budowlanym ener-
gii pochodziła ze źródeł odnawialnych. 

Pozostaje zatem opracowanie rozwiązań 
hardwarowych, które zostaną dostosowa-
ne do specyfiki budów, tak by były możli-
wie proste w montażu, łatwe do systemo-
wego transportowania i wydajne. Tylko 
takie podejście zapewni nam w długiej 
perspektywie ochronę środowiska natu-
ralnego i efektywną redukcję śladu wę-
glowego przy jednoczesnej optymalizacji 
kosztów prowadzenia budowy. 

Z analiz przeprowadzonych w państwach Euro-
pejskich wynika, że budownictwo odpowiada 
za średnio 40 proc. zużycia całej wytwarzanej 
energii. Jest to znaczący udział w konsumpcji 
energii, a co za tym idzie w śladzie węglowym 
gospodarki. Zrozumiała jest więc tendencja do 
poszukiwania możliwości zredukowania tego 
udziału. Dotyczy to zarówno konsumentów 
energii takich jak firmy budowlane, jak i całych 
Państw starających się wymusić takie podejście 
poprzez skupienie uwagi legislacyjnej na tym 
sektorze gospodarki.

Świetnym przykładem jest tu Wielka Brytania, 
gdzie poseł Duncan Baker przygotował ustawę, 
która reguluje obowiązek obliczania śladu wę-
glowego w nowych budynkach. Ustawa ma bar-
dzo duże szanse wejścia w życie, co w praktyce 
oznaczało będzie obowiązki raportowe dla bu-
dynków niemieszkalnych od stycznia 2024 roku 
i mieszkalnych od 2025 roku. W rezultacie prze-
łoży się to na konieczność optymalizacji procesu 
budowlanego, począwszy od deski kreślarskiej 
aż do finalnego ukończenia budynku, uwzględ-
niającą proces produkcji materiałów, transportu 

i realizacji budowy. Za przykładem Wielkiej 
Brytanii podąża obecnie cała Unia Europejska, 
w tym nasz kraj. Na znaczeniu zyskuje również 
prestiż związany z wykorzystaniem nowocze-
snych, ekologicznych rozwiązań z dziedziny 
technologii zielonej odnawialnej energii. 

Na dążenie legislacyjne do ograniczania śladu 
węglowego w budownictwie nakłada się dodatko-
wo ESG – raportowanie w obszarze środowiska, 
społecznej odpowiedzialności oraz ładu korpora-
cyjnego. Obecnie dotyczy to przede wszystkim 
spółek notowanych na giełdzie, jednakże ten 
trend rozszerza się na wszystkie przedsiębior-
stwa. ESG będzie wymuszał zrównoważony roz-
wój, a co za tym idzie redukcję śladu węglowego 
i stosowanie OZE. 

Pociągnie to za sobą zmiany w strategiach śro-
dowiskowych przedsiębiorstw, mających na celu 
przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez re-
dukcję emisji gazów cieplarnianych. To wprost 
oznacza zmniejszanie zużycia energii i zmianę 
miksu energetycznego w kierunku wykorzysta-
nia OZE na każdym etapie inwestycji budow-

Troska o środowisko poprzez wykorzystanie zielonych budulców, jak i wznoszenie nisko 
i zeroemisyjnych budynków jest dzisiaj faktem. Wciąż jednak nie ma bezpośredniego 
przełożenia na ekologię poszczególnych etapów procesu budowlanego.
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 Andrzej Bilski

 Andrzej Bilski
Inżynier Środowiska, MBA.
Aktywnie działa w obszarze 
Zielonej Energii. Twórca 
i współwłaściciel Start-upów 
technologicznych Vogueengineers, 
Mabiho, Prof-Acade zajmujących 
się innowacyjnymi systemami 
fotowoltaicznymi.
Posiada wieloletnie doświadczenie 
zarządcze i sprzedażowe na rynku 
budowlanym. Zarządzał firmami jak 
Danfoss, IMI Iternational, Talis, VAG. 



EUROINFRASTRUKTURA 1/2022    1/2022  EUROINFRASTRUKTURA  32 33

PRAWO PRAWO 

W budownictwie podstawowe znaczenie 
dla ochrony autorskiej dzieł ma element 
twórczego kształtowania zagospodaro-
wywanej przestrzeni. Przy badaniu au-
torskiego charakteru prac projektowych 
innych niż architektoniczne istotne jest 
ustalenie wpływu danego rozwiązania 
projektowego na indywidualność zasto-
sowanego rozwiązania konstrukcyjne-
go. Zakres ochrony autorskiej prac pro-
jektowych jest tym większy, im mniej 
standardowy (typowy) jest projekt i im 
w mniejszym stopniu jest zdeterminowa-
ny wcześniej opracowanymi rozwiąza-
niami projektowymi.

Projekt wykonawczy

W Prawie budowlanym nie zdefinio-
wano pojęcia projektu wykonawczego, 
choć jest ono powszechnie używane 
w branży budowlano-projektowej. Jest 
to opracowanie oparte na projekcie bu-
dowlanym wykorzystywane najczęściej 
w rozbudowanych obiektach budowla-
nych, które określa szczegółowe roz-
wiązania pozwalające na prawidłowe 
zrealizowanie robót.

Zakres projektu wykonawczego zo-
stał wskazany w rozporządzeniu Mini-
stra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-użytkowego, które wydano na 
podstawie Ustawy z 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych. Nie ozna-
cza to jednak, iż tylko przy realizacji za-
mówień publicznych sporządza się projekt 
wykonawczy. Istotne jest jednak, aby stro-
ny w umowie szczegółowo określiły jego 
zakres i formę.

Jeżeli projekt wykonawczy będzie zawie-
rał elementy o charakterze twórczym, 
które nie zostały wcześniej określone 
w projekcie budowlanym (np. w zakre-
sie wykończenia robót budowlanych lub 

zagospodarowania terenu) oraz spełniał 
przesłanki uznania go za utwór, to w tym 
zakresie może być uznany za nowy utwór, 
a nie opracowanie.

Przeniesienie praw do dokumentacji 
projektowej lub udzielenie licencji

Prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje 
przekazania autorskich praw majątko-
wych osobie trzeciej – w drodze ich prze-
niesienia lub udzielenia licencji na korzy-
stanie z autorskich praw majątkowych.

Strony mogą w umowie dokonać przenie-
sienia przez twórcę lub osobę posiadają-
cą autorskie prawa majątkowe na inną 
osobę (np. inwestora) autorskich praw 
majątkowych do dokumentacji projekto-
wej. Przeniesienie własności egzempla-
rza dokumentacji projektowej nie jest 
równoznaczne z przejściem autorskich 
praw majątkowych do utworu. Koniecz-
ne jest zawsze odrębne uregulowanie 
w umowie przeniesienia autorskich praw 
majątkowych.

W przypadku udzielenia licencji, autor-
skie prawa majątkowe nie przechodzą na 
inną osobę i w dalszym ciągu należą do 
twórcy lub podmiotu posiadającego au-
torskie prawa majątkowe. Osoba może 
korzystać z utworu w ramach udzielonej 
licencji. Licencja może być wyłączna 
(gdy zostanie udzielona tylko jednej oso-
bie) albo niewyłączna (może być udzielo-
na wielu osobom).

Przeniesienie autorskich praw majątko-
wych lub udzielenie licencji wyłącznej 
następuje w formie pisemnej pod ry-
gorem nieważności. W umowie przej-
ścia lub upoważnienia do korzystania 
z autorskich praw majątkowych należy 
podać jakich pól eksploatacji dotyczy. 
Pola eksploatacji to sposoby korzysta-
nia z utworu. Umowa może dotyczyć 
tylko pól eksploatacji znanych w chwi-
li jej zawarcia. Należy także pamiętać 
o postanowieniach umowy odnoszących 
wynagrodzenie twórcy do poszczegól-
nych pól eksploatacji. Jeżeli nie umó-
wiono się inaczej, twórcy przysługuje 
odrębne wynagrodzenie za korzystanie 
z utworu na każdym odrębnym polu 
eksploatacji.

W umowie należy wskazać, czy przenie-
sienie autorskich praw majątkowych lub 
udzielenie licencji następuje odpłatnie czy 
nieodpłatnie. Jeżeli następuje odpłatnie, 
umowa powinna określać wysokość wy-
nagrodzenia. Jeżeli nie wynika to z umo-
wy, twórcy przysługuje prawo do wyna-
grodzenia. W braku ustalenia wysokości 
wynagrodzenia, powinno być ono okre-
ślone z uwzględnieniem zakresu udzielo-
nego prawa oraz korzyści wynikających 
z korzystania z utworu.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie 
od twórcy egzemplarza projektu architek-
tonicznego lub architektoniczno-urbani-
stycznego obejmuje prawo zastosowania 
go tylko do jednej budowy. 

Przedmiotem Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo 
autorskie) jest utwór, czyli każdy przejaw dzia-
łalności twórczej o indywidualnym charakterze, 
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Utwór jest chroniony Prawem autorskim, cho-
ciażby miał postać nieukończoną. Ochrona 
z tytułu praw autorskich przysługuje twórcy 
(np. projektantowi) niezależnie od spełnienia 
jakichkolwiek formalności. Trwa od momentu 
przybrania przez utwór postaci na tyle stabilnej 
i uzewnętrznionej, że mogą się z nim zapoznać 
również inne osoby poza jego autorem.

Prawa autorskie dzielimy na autorskie prawa oso-
biste – czyli prawa niemajątkowe, niezbywalne, 
nierozerwalne z autorem, chroniące więź twórcy 
z utworem (np. prawo do autorstwa utworu, ozna-
czenia utworu swoim nazwiskiem, nienaruszalno-
ści treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wyko-
rzystania) oraz autorskie prawa majątkowe – prawa 
do korzystania z utworu, rozporządzania utworem 
i do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Utwory w inwestycjach budowlanych

Przedmiotem Prawa autorskiego są m.in. utwory 
architektoniczne, architektoniczno-urbanistycz-
ne i urbanistyczne. Brak ustawowej definicji tych 

pojęć utrudnia jednak odpowiednie zakwalifi-
kowanie poszczególnych utworów wykorzysty-
wanych w procesie inwestycyjno-budowlanym 
jako podlegających ochronie Prawa autorskiego. 
Utworami w rozumieniu Prawa autorskiego mogą 
być np. projekt koncepcyjny, projekt budowlany 
i projekt wykonawczy.

Projekt koncepcyjny

W skład projektu koncepcyjnego wchodzą za-
zwyczaj wstępne wizualizacje obiektu budowla-
nego i zagospodarowania terenu, rzuty i przekro-
je. Określa on wizję funkcjonalno-przestrzenną 
i umiejscowienie obiektu budowlanego. Stanowi 
podstawę do przygotowania projektu budowlane-
go. Projekt koncepcyjny jako twórcza pierwotna 
baza do dalszych prac projektowych będzie mógł 
w większości przypadków zostać uznany za utwór 
podlegający ochronie prawnoautorskiej.

Projekt budowlany

Zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (dalej: Prawo budowlane), projekt budowlany 
wchodzi w skład dokumentacji budowy i zawiera 
m.in. projekt zagospodarowania działki lub tere-
nu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt 
techniczny. Każdy z jego elementów podlega 
ochronie prawa autorskiego, jeśli spełnia wymogi 
omówionej powyżej definicji utworu.

Uczestnicy procesu budowlanego w każdej fazie realizacji inwestycji mogą zetknąć się 
z utworami podlegającymi ochronie prawa autorskiego. Znaczne nakłady finansowe pono-
szone na inwestycje budowlane powodują konieczność zawarcia w umowie szczegółowych 
postanowień dotyczących praw autorskich, w tym co do przeniesienia na inwestora autor-
skich praw majątkowych lub udzielenia licencji na korzystanie z dokumentacji projektowej.

Prawa autorskie  
w  inwestycjach budowlanych

 Piotr Jarzyński

 Piotr Jarzyński
Wspólnik w Kancelarii Prawnej 
Jarzyński & Wspólnicy. 
Specjalizuje się w obsłudze spraw 
dotyczących nieruchomości 
i inwestycji budowlanych, 
w szczególności w zakresie 
postępowań o wydanie 
warunków zabudowy, pozwoleń 
na budowę oraz legalizacyjnych. 
Jest redaktorem i współautorem 
książki pt. „Inwestycje budowlane 
w praktyce”.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Kancelaria istnieje od 1989 roku i jest jedną z pierwszych tego 
typu firm w Polsce. Jesteśmy firmą rodzinną, łączącą pokolenia, 
a tym samym prawniczą tradycję i doświadczenie z nowoczesnym 
podejściem do świadczenia usług. Główne obszary naszej 
specjalizacji to Prawo Budowlane i Nieruchomości, Prawo 
Własności Intelektualnej, Prawo Cywilne, Prawo Administracyjne, 
Prawo Gospodarcze.



Jedną z najbardziej istotnych struktur organizacyjnych 
 Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa są Komitety 
Eksperckie. 

Struktury te tworzą członkowie Związku szczególnie zain-
teresowani wybranymi, ściśle określonymi segmentami ryn-
ku budowlanego. Komitety analizują sytuację w wybranych 
segmentach, konsultują i poddają analizie krytycznej regula-
cje prawne dotyczące tych obszarów, sugerują modyfikacje 
i nowe uregulowania. Podejmują również działania na rzecz 
tworzenia kodeksów dobrych praktyk w relacjach z inwesto-
rami i generalnymi wykonawcami inwestycji budowlanych 
i infrastrukturalnych, dotyczących problemów właściwych 
dla danego Komitetu. Każdy z Komitetów zajmuje się rów-
nież bezpieczeństwem pracy w swoich obszarach.

W chwili obecnej w PZPB aktywnie funkcjonują: Komitet 
Urządzeń i Maszyn Budowlanych, Komitet Energii i  Ochrony 
Środowiska oraz Komitet Projektowy. Przewidywane jest 
powołanie w najbliższym czasie komitetów kolejowego 
i prawnego.

W tym numerze rozpoczynamy cykl poświęcony każde-
mu z Komitetów poprzez prezentację firm uczestniczą-
cych w jego pracach. Jako pierwszy prezentujemy Komitet 
 Urządzeń i Maszyn Budowlanych.
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BEZPIECZEŃSTWO

Przy podejmowaniu każdej pracy obowiązkowym jest ukończenie 
szkolenia BHP, które kojarzy się z dwugodzinnym monologiem m.in. 
na temat zagrożeń, ryzyk oraz postępowania w przypadku ich wy-
stąpienia. Zwykle podchodzimy do szkolenia BHP ze sceptycznym 
nastawieniem, ponieważ do tej pory prawdopodobnie nie doświad-
czyliśmy żadnego z przykładów, które są wówczas omawiane.
Wypadki śmiertelne bowiem dla większości społeczeństwa kojarzą 
się raczej z wypadkami drogowymi niż wypadkami, które wydarzyły 
się w pracy. Sytuacja zmienia się diametralnie na budowie. Tutaj bo-
wiem mamy do czynienia ze sprzętem ciężkim oraz pracą w trudnych, 
często zmiennych warunkach atmosferycznych. Większość prac re-
alizowanych na budowie w budowlanej terminologii posiada nazwę 
„prac szczególnie niebezpiecznych”. 
Niemniej świadomość tak wysokiego zagrożenia przy pracach budow-
lanych przykrywana jest często napiętym harmonogramem zawartym 
w umowie z inwestorem lub brakiem odpowiedniej kadry zarządzają-
cej, której koszt utrzymania mógłby obciążyć finansowo projekt. 
Rosnąca świadomość największych firm budowlanych w Polsce,  do-
tycząca zagrożeń związanych z bezpieczeństwem na budowie dała 
początek organizacji „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budow-
nictwie”, zrzeszającej największe firmy w Polsce, dla których najwyż-
szy standard BHP jest nie tylko dbaniem o zdrowie i bezpieczeństwo 
swoich pracowników, ale również sprawą honoru poszczególnych 
kadr zarządzających. Wypracowane w „Porozumieniu” standardy sta-
ją się niejako Biblią BHP dla firm działających w organizacji, a mno-
gość stref generujących ryzyka na budowie stworzyła fundament do 
realizacji Studiów Podyplomowych w zakresie BHP w budownictwie, 
realizowanych wspólnie z Politechniką Warszawską. 
Edycja I omawianego kierunku wystartowała w maju 2021 roku. Nie-
standardowo jak dla uczelni wyższych, w rolę nauczycieli wcieliła się 
wykwalifikowana kadra zarządzająca bezpieczeństwem na budowach 
firm działających w „Porozumieniu”. Studentem mógł zostać każ-
dy, kto chciał poszerzyć swoją wiedzę w zakresie BHP w dziedzinie 
budownictwa. Dzięki takiej różnorodności na zajęciach stawiała się 
grupa osób nie tylko zajmujących się zawodowo pracami budowla-

nymi czy zarządzaniem w budownictwie, ale również pracujących 
zawodowo jako Inspektorzy BHP.  Wszystkim przyświecał jeden cel 
– zwiększenia swoich kwalifikacji oraz poszerzenia wiedzy w zakre-
sie bezpieczeństwa. Jedyną trudnością w przyswojeniu wiedzy mógł 
być harmonogram zajęć, który w I semestrze studiów był bardziej 
dopasowany do studentów posiadających zaawansowany poziom 
wiedzy budowlanej – polecenie wykonywania IBWR (Instrukcji Bez-
piecznego Wykonywania Robót), czy Planu BIOZ (Planu Bezpieczeń-
stwa i Ochrony Zdrowia) mogła sprawić trudność osobom, które na co 
dzień nie mają z tymi dokumentami styczności. W  przypadku grupy 
z I Edycji Studiów pomocnym okazało się wykonywanie tych dwóch 
dokumentów w zróżnicowanych grupach, dzięki temu wiedza uzu-
pełniana jest na wielu płaszczyznach. I w tym zakresie studia spełniły 
swoją rolę w stu procentach. 
Wartym podkreślenia jest również wysoki poziom merytoryczny sa-
mych zajęć – wynikający przede wszystkim z doświadczenia zawo-
dowego Wykładowców – który sprawił, że zarówno poziom wiedzy 
jak i wyobraźnia dotycząca ryzyk związanych z pracami na budowie 
wyraźnie zaczęła poszerzać proces myślowy. Wszak wiedza wykła-
dana w ciekawy, niesztampowy sposób sprawia, że człowiek zaczyna 
myśleć perspektywicznie – stara się identyfikować zagrożenia jeszcze 
przed ich wystąpieniem. 
W wielu polskich firmach kultura bezpieczeństwa na budowie sta-
wiana jest na jednej szali z harmonogramem i kosztami – które zwy-
kle mocno napięte, stają się wyznacznikiem budowy. Wciąż brakuje 
zrozumienia wagi zachowania odpowiednich norm i korzystania ze 
sprzętu, który może uratować ludzkie życie. Często wystarczy dobra 
organizacja pracy i porządny inspektor BHP, aby móc zidentyfikować 
zagrożenia wynikające z realizacji czasem nawet drobnych prac.
Moim zdaniem zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa na budo-
wie wynika nie tylko z doświadczenia i kultury pracy, ale również 
z własnego przekonania, że człowiek, choć stworzony na obraz 
Boga, Bogiem nie jest i nawet niewielkie odstępstwo od zasad bez-
pieczeństwa może odbić się na życiu poszczególnej jednostki two-
rzącej całe społeczeństwo. 

W wielu polskich firmach kultura bezpieczeństwa na budowie stawiana jest na jednej szali 
z harmonogramem i kosztami, które zwykle mocno napięte, stają się wyznacznikiem budowy. 
Wciąż brakuje zrozumienia wagi zachowania odpowiednich norm i korzystania ze sprzętu, 
który może uratować życie ludzkie. 

BHP w  Budownictwie
KOMITETY 
EKSPERCKIE 
PZPB 

 Magdalena Nawara-Ubysz
Dyrektor Inwestycyjny w PFR Nieruchomości S.A.
Absolwentka I Edycji BHP w Budownictwie

Firmy tworzące 
Komitet Urządzeń 
i Maszyn Budowlanych

W pracach Komitetu uczestniczą 
także: Ramirent, Porozumienie dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie, 
Instytut Maszyn Budowlanych 
i Górnictwa Skalnego
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KOMITETY PZPB

Kongresu Budownictwa Polskiego jako 
wyzwanie stojące przed budownictwem 
niskoemisyjnym.

Przejdźmy do bezpieczeństwa 
w budownictwie. Jak Pan ocenia 
jego aktualny stan?

Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle 
trudna i niejednoznaczna. Zależy głów-
nie od punktu odniesienia, jaki przyj-
miemy. Jeśli będziemy porównywać od-
nosząc się do przeszłości, to w ostatnich 
dziesięciu latach nastąpiła zdecydowana 
poprawa. Główna w tym zasługa Porozu-
mienia dla bezpieczeństwa w budownic-
twie, którego sygnatariuszami i człon-
kami są największe firmy budowlane 
w Polsce, będące jednocześnie członka-
mi PZPB. W ostatnim roku dołączył do 
nich jeden z największych inwestorów 
publicznych – Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Według danych 
dostępnych za lata 2009-2018 w Polsce 
nastąpił rekordowy, największy w Eu-
ropie spadek wypadków śmiertelnych 
w przeliczeniu na 100 tys. zatrudnionych 
w budownictwie i wyniósł aż 76 proc. 
(z 21,49 proc. w 2009 r. do 5,18 proc. 
w 2018 r.). Oznaczało to „tylko” 44 ofia-
ry śmiertelne na polskich placach budów 
w roku 2018, gdzie przez lata liczba ta 
utrzymywała się na poziomie 100-120 
wypadków śmiertelnych w roku. To wy-
nik konsekwentnej pracy i wprowadzania 
przez członków Porozumienia dla bez-
pieczeństwa w budownictwie wewnętrz-
nych uregulowań i rozwiązań.

Należy jednak zauważyć, że wynik z 2018 
roku nie został już później powtórzony. 
Liczba wypadków śmiertelnych ponow-
nie wzrosła, choć na szczęście wciąż jest 
zdecydowanie niższa niż w latach wcze-
śniejszych. Dlatego tak ważne jest aby 
pamiętać, że dbałość o bezpieczeństwo, 
a w konsekwencji o zdrowie i życie pra-
cowników, jest procesem ciągłym i wy-
maga jednoznacznych uregulowań syste-
mowych, przystosowanych do aktualnie 

stosowanych w budownictwie technologii 
oraz użytkowanych maszyn i urządzeń. 
Dotychczasowe osiągnięcia były możli-
we dzięki oddolnej, samodzielnej inicja-
tywie największych podmiotów na pol-
skim rynku budowlanym. Porozumienie 
dla bezpieczeństwa w budownictwie cały 
czas wprowadza nowe zasady bezpiecz-
nej pracy na budowach oraz rekomendu-
je dobre praktyki. Brakuje jednak często 
rozwiązań systemowych, określających 
minimalne wymagania gwarantujące bez-
pieczną pracę na poszczególnych etapach 
procesu budowlanego, certyfikacji maszyn 
i urządzeń budowlanych dopuszczanych na 
polski rynek czy też ustalających rzetelne 
zasady uzyskiwania uprawnień operatora 
maszyn lub urządzeń budowlanych.

Wypadki nie zdarzają się tylko na dużych 
budowach. Tak jak najwięksi wykonawcy 
wprowadzili swoje wewnętrzne zasady, 
tak na wielu małych budowach dbałość 
o bezpieczeństwo pozostawia, mówiąc 
dyplomatycznie, wiele do życzenia. 
Osobnym tematem są upadki z wysoko-
ści. W tej kategorii nawet w ogólnie re-
kordowo dobrym roku 2018 nie odnoto-
wano znaczącej poprawy.

Aktualnie tematyka bezpieczeństwa, cer-
tyfikacji, uzyskiwania uprawnień jest „roz-
myta” pomiędzy różne ministerstwa i in-
stytuty. Jako KUiMB postawiliśmy sobie za 
zadanie zjednoczyć siły całego środowiska, 
tak abyśmy wszyscy konsekwentnie dążyli 
do sytuacji, w której każdy z pracowników 
wychodzących rano do pracy na budowie, 
wieczorem cały i zdrowy z niej powraca.

Tak jak wspomniałem, sytuację w zakresie 
bezpieczeństwa trudno oceniać jednoznacz-
nie i oczekiwać, że dojdziemy do punktu, 
w którym nic więcej nie będzie już można po-
prawić. Patrząc w przeszłość – poprawa jest 
ogromna, spoglądając w przyszłość – jest nie-
zwykle wiele do osiągnięcia. No i jest jeszcze 
podstawowy temat bolący zawsze wszystkich 
uczestników procesu budowlanego:  bezpie-
czeństwo musi kosztować.

To faktycznie trudny temat dla 
budowlańców. Zwłaszcza obecnie.

Niestety inaczej się nie da. Bezpieczeń-
stwo musi kosztować, a koszt ten musi 
w swoim budżecie uwzględnić już in-
westor. Zadaniem Generalnego Wyko-
nawcy i jego podwykonawców oraz do-
stawców jest takie kalkulowanie ceny, 
aby były w niej uwzględnione, wręcz 
wyodrębnione pozycje związane z bez-
pieczeństwem. Co więcej, przed rozpo-
częciem budowy często nie można prze-
widzieć wszystkich koniecznych później 
zabezpieczeń. 

Dlatego budżet związany z BHP winien 
być w jakimś stopniu tematem otwartym 
pomiędzy inwestorem a generalnym wy-
konawcą, i dalej pomiędzy generalnym 
wykonawcą a podwykonawcą/dostawcą  
przez cały czas trwania procesu budow-
lanego. Pierwotna, pozorna oszczędność 
na bezpieczeństwie to tylko potencjalnie 
zamrożone koszty, które w momencie wy-
padku często przekroczą te, które można 
było wcześniej przeznaczyć na BHP. Nie-
zależną, ale jeszcze ważniejszą kwestią 
jest odpowiedzialność moralna za za-
pewnienie bezpiecznych warunków pracy 
wszystkich uczestników procesu budow-
lanego, począwszy od Inwestora, poprzez 
Generalnego Wykonawcę, aż po ostatnie-
go podwykonawcę czy dostawcę.

Niektórym może się wydawać, że próba 
podejścia do kwestii bezpieczeństwa po-
przez otwarte dyskusje o budżecie BHP 
to nierealne mrzonki i marzenie ścię-
tej głowy. Tu może niektórych zasko-
czę. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, 
że dojście do takich rozwiązań nie będzie 
łatwe i szybkie, ale żeby cokolwiek skoń-
czyć, trzeba najpierw zacząć. A dyskusje 
na ten temat już wystartowały. Do szczę-
śliwego finału mamy więc już ten jeden 
najważniejszy krok mniej. Potrzeba tylko 
wspólnej konsekwencji i nieustępliwości 
w dążeniu do celu, jakim jest bezpieczeń-
stwo pracy na budowie. 

KUiMB działa od roku. Jakie główne cele 
działania wyznaczyli sobie członkowie Komitetu?

Muszę szczerze przyznać, że na samym początku 
miałem poważne obawy, czy uda nam się połą-
czyć kierunki działań firm oferujących maszy-
ny oraz firm oferujących urządzenia. Jednak już 
podczas pierwszych rozmów okazało się, że łączy 
nas bardzo dużo, głównie w zakresie bezpieczeń-
stwa użytkowania oraz związanych z tym jedno-
litych uregulowań (a w zasadzie ich braku). Do-
łączając do tego aktualnie powszechną dbałość 
o środowisko, jako dwa główne kierunki działań 
określiliśmy bezpieczeństwo i środowisko.

Tematyka środowiska jest często wymieniana 
jako istotny element gospodarki. Jaki wpływ  
na środowisko mogą mieć maszyny 
i urządzenia budowlane?

W sposób bezpośredni większe oddziaływanie 
mają naturalnie maszyny. Już od dłuższego cza-
su trwa dyskusja o „Zielonych placach budów”. 
Aby najlepiej zrozumieć kierunki i możliwości tej 
koncepcji odsyłam do wywiadu z moim zastępcą 
w ramach KUiMB, p. Tomaszem Wegnerem, któ-
ry opublikowano w kwietniowym numerze Euro-
infrastruktury XXI w ubiegłym roku.

Należy zauważyć, że w zakresie tego co od lat 
nazywaliśmy zrównoważonym rozwojem, ak-
tualnie podejmuje się próby pomiaru poziomu 
wpływu poszczególnych procesów i technologii 
na środowisko poprzez ustalanie śladu węglo-
wego. Istnieje wiele sposobów jego obliczania 
i trwają dyskusje, które z nich są najbardziej mia-
rodajne i właściwe dla budownictwa. Zajmują się 
tym najwybitniejsi specjaliści i ośrodki akade-
mickie. Temat ten będzie podjęty także podczas 

Jedność środowiska 
budowlanego jedyną gwarancją 
trwałego bezpieczeństwa  
na placach budów
Tematyka bezpieczeństwa, certyfikacji, uzyskiwania uprawnień pozostaje „rozmyta” pomiędzy 
różne ministerstwa i instytuty. Tymczasem dbałość o bezpieczeństwo jest procesem ciągłym 
i wymaga jednoznacznych uregulowań systemowych. Jest jeszcze podstawowy temat bolący 
zawsze wszystkich uczestników procesu budowlanego: bezpieczeństwo musi kosztować.

Z przewodniczącym Komitetu Urządzeń i Maszyn Budowlanych Michałem Wrzoskiem, 
Prezesem Zarządu PERI Polska Sp. z o.o. rozmawia Małgorzata Wyrwas

Michał Wrzosek, fot. PERI

 Michał Wrzosek
Absolwent Wydziału Inżynierii 
Lądowej i Wodnej Politechniki 
Warszawskiej, specjalizacja 
Konstrukcje Betonowe.
Z Peri związany od 1991 r.
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Od marca 2021 r. 
przewodniczący Komitetu 
Urządzeń i Maszyn 
Budowlanych przy PZPB.





Wiemy, jak
wspierać różne sektory
budownictwa
Kompetencja nie bierze się znikąd. Powstaje 
z codziennych doświadczeń i konkretnej wiedzy, 
którą pozyskujemy w trakcie realizacji projektów 
naszych klientów i którą gromadzimy w naszych 
centrach kompetencyjnych. W ten sposób 
wydobywamy optimum z każdego deskowania. 
Szczególnie w zakresie wysokościowców, mostów, 
tuneli, elektrowni i projektów z wykorzystaniem 
betonu architektonicznego.

Specjaliści techniki deskowań.
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INFRA-KIT®
UNIWERSALNY SYSTEM 
INŻYNIERYJNY
System inżynieryjny INFRA-KIT sprawdzi się na budowie obiektów mostowych
monolitycznych, z elementami prefabrykowanymi oraz w technologii nasuwu
podłużnego. To również doskonałe rozwiązanie do realizacji tuneli, konstrukcji
specjalnych oraz podparć tymczasowych i dodatkowych.

At Work For You

Hünnebeck Polska Sp. z o.o.
Łubna 55, 05-532 Baniocha
info_pl@huennebeck.com | +48 22 231 23 30

QUIKDECK® 
INNOWACYJNY SYSTEM 
PLATFORM WISZĄCYCH 
QuikDeck to wydajny system podestów wiszących, możliwy do zaadaptowania  
do obiektów o skomplikowanej geometrii. Doskonale sprawdza się podczas remontów  
i napraw mostów, terminali pasażerskich i obiektów o dużych konstrukcjach dachowych. 

At Work For You

Hünnebeck Polska Sp. z o.o.
Łubna 55, 05-532 Baniocha
info_pl@huennebeck.com | +48 22 231 23 30







Na szczególną uwagę zasługuje to, co Layher
uczynił priorytetem - łatwość obsługi,
przejrzystość i funkcjonalność programów.
 
#WiecejOszczędności
Redukcja czasu, którą dzięki Layher SIM osiąga
się na każdym etapie pracy z rusztowaniami, jest
olbrzymia. Z Layplan Suite można precyzyjnie
zaplanować kwestie transportu, opracować pełny
harmonogram prac – od montażu, przez
wykorzystanie i modyfikacje, po demontaż.
Layher SIM idealnie wpisuje się w filozofię firmy
wyrażoną w jej motcie: “Więcej możliwości” oraz
jest kompleksowym dopełnieniem oferty
zintegrowanych pod względem wymiarowym,
funkcjonalnym i formalnym systemów
rusztowaniowych Layher.
 

LAYHER – 
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Layher Sp. z o.o. jest dostawcą zaawansowanych i innowacyjnych systemów
rusztowaniowych dla wszystkich sektorów budownictwa i przemysłu.
Rusztowania Layher są z powodzeniem wykorzystywane m.in. w budownictwie
kubaturowym, inżynieryjnym, sektorze lotniczym, stoczniowym, energetyce,
budownictwie inżynieryjnym i drogowym oraz w  branży eventowej. Dzięki
koncepcji zintegrowanych systemów wszystkie produkty są ze sobą
kompatybilne na płaszczyźnie wymiarowej, funkcjonalnej oraz formalnej.

liczne działania edukacyjne skierowane zarówno
do uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych,
jak i praktyków.
 
LayPlan.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy
jak wyglądają procesy przygotowania inwestycji
eksperci Layher stworzyli koncepcję SIM czyli
Scaffolding Information Modelling. 
SIM wyposażony jest w autorski pakiet Layplan
SUITE czyli 5 programów stworzonych do
planowania, projektowania, wizualizacji,
weryfikacji statycznej konstrukcji oraz do
zarządzania listami materiałowymi.
Layher dokłada wszelkich starań, aby efekty pracy
wykonanej w Layplan dawały dostęp do narzędzi
typowych dla BIM, dlatego zapewnia
kompatybilność tych dwóch procesów.

Nowoczesne technologie i edukacja.
Przykładając najwyższą wagę do bezpieczeństwa
pracy, Layher nieustannie ulepsza i optymalizuje
dostarczane rozwiązania, by były one możliwie
najprostsze i najefektywniejsze w użytkowaniu,
zgodnie z mottem: “Więcej możliwości. Ten
system rusztowań”. 
Rozwiązania systemowe Layher są ze sobą
całkowicie kompatybilne.
Ich konfiguracja i dokładne planowanie są
możliwe dzięki oprogramowaniu LayPlan.
Korzystając z rozwiązań systemowych Layher,
inwestor ma gwarancję, że wszystkie
zaprojektowane i wybudowane rusztowania
spełniają surowe wymogi techniczne i są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego.
Layher Polska aktywnie działa na rzecz promocji
bezpieczeństwa w budownictwie prowadząc 

O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  Ś R O D O W I S K O W A

W roku 2023 roku firma Layer
obchodzić będzie78 rocznicę 

rozpoczęcia działalności
i 25 rocznicę

 działalności w Polsce.
 

Koncepcja logistyczna zakłada maksymalne
skrócenie tras dostaw, co efektywnie
przekłada się na zmniejszenie emisji CO2.
Potwierdzeniem wszystkich działań podjętych
przez Layher jest certyfikat ISO 50001.
 
 
 
 

Ziemia to nasze wspólne dziedzictwo. 
W Layher, na każdym etapie działalności
kierujemy się poczuciem odpowiedzialności
oraz dbałością o zrównoważony rozwój
gospodarczy i ekologiczny.  
Dążymy do optymalizacji procesów
produkcyjnych, racjonalnego wykorzystywania
sprzętu oraz zmniejszania naszego śladu
węglowego. 
Również zakłady produkcyjne Layher budujemy
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  
W budynkach są wykorzystywane systemy
zazieleniania dachów oraz wysokowydajne
instalacje fotowoltaiczne. 
Standardem dla nowych budynków jest klasa
efektywności energetycznej wynosząca KfW 55
 (wg niemieckich regulacji).

W Layher doskonale rozumiemy jak duże znaczenie ma poszanowanie
środowiska, dlatego działamy ze świadomością i dbałością o zrównoważony
rozwój ekonomiczny i ekologiczny, zarówno w przypadku naszych
produktów, jak i procesów. Skupiamy się na naszej odpowiedzialności
społecznej wobec pracowników, klientów i całego społeczeństwa. 
Jako solidny pracodawca stawiamy na ekonomiczne wykorzystanie
urządzeń produkcyjnych i procesy produkcyjne chroniące zasoby naturalne.
 

W ofercie Layher dostępne są rusztowania
modułowe - klasyczne Allround i lekkie
Allround LightWeight, fasadowe - Blitz,
podporowe - TG 60, systemy ochronne
Protect, dachy kasetowe i kederowe, kładki,
schodnie, rusztowania jezdne.
 
Stale poszerzana oferta systemów
rusztowaniowych gwarantuje też stały rozwój
oprogramowania. 
Dzięki temu każdy z użytkowników ma dostęp
do innowacyjnych rozwiązań Layher.
 

EKOLOGIĘ ZACZYNAMY
OD SIEBIE
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Brak odgórnych regulacji tego typu 
w naszym kraju to kwestia do dyskusji, 
jednak kapitalistyczny poziom życia sam 
zrodził nowe możliwości i nowe potrze-
by: pojawili się prywatni inwestorzy, 
którzy świadomi są potencjału wnętrz 
pełnych sztuki jako miejsc podnoszących 
atrakcyjność budynku i przyciągających 
uwagę potencjalnych klientów. Dewe-
loperzy coraz częściej decydują się na 
wprowadzanie sztuki do osiedli miesz-
kaniowych, apartamentowców, biurow-
ców, hoteli, banków. Dobry przykład 
stanowi Spectra Art Space, powstała 
z inicjatywy Fundacji Rodziny Staraków. 
Jest to przestrzeń wypełniona dziełami 
malarskimi i rzeźbiarskimi w budynku 
biurowym przy Bobrowieckiej 6 w War-
szawie. Wśród nich możemy odnaleźć 
prace Magdaleny Abakanowicz, Włady-
sława Hasiora, Ryszarda Winiarskiego 
czy Wojciecha Fangora.

Pojawiają się również pomysły połącze-
nia centrum handlowego z przestrzenią 
wystawienniczą, na przykład w kra-
kowskiej Galerii Bronowice znalazło 
się miejsce na Akademię Bronowice, 
rozwijaną pod patronatem Akademii 
Sztuk Pięknych. Można podziwiać tam 
wystawy dzieł artystów związanych 
właśnie z tą uczelnią. Warto wspomnieć 
również o poznańskim Starym Browa-
rze, gdzie spotykają się biznes i sztuka. 
Założenie było proste: te dwie dziedziny 
współtworzą obiekt w równych propor-
cjach, umożliwiając zrobienie zakupów 
oraz zaspokojenie głodu artystycznego 
poprzez udział w organizowanych tam 
wydarzeniach artystycznych.

Duże możliwości odkryto również 
w dziedzinie designu: przykładem mogą 
być głośne prace Oskara Zięty, powsta-
łe dzięki rewolucyjnej metodzie obróbki 
stali. Coraz większą popularność zyskują 
jego „meble przyszłości” – wyglądające 
jak nadmuchane, metalowe poduszki – 
oraz obiekty czysto estetyczne. Wśród 
nich warto wymienić nietypowe, pla-

styczne lustra, które ozdobią recepcję 
nowoczesnego apartamentowca Holm 
House w Warszawie. O designie można 
mówić naprawdę długo – jest on coraz 
chętniej wykorzystywany w przedsię-
wzięciach budowlanych ze względu na 
swój dualizm: piękno i użytkowość.

Bez wątpienia współpraca wspomnia-
nych profesji daje ogromne możliwości 
dla rozwoju sztuki. Warto umożliwić jej 
wypełnianie naszej rzeczywistości. Za-
mykanie sztuki w gablotach, muzeach 
czy miejscach niedostępnych dla prze-
ciętnego człowieka jest – dosadnie mó-
wiąc – marnowaniem potencjału dzieła 
artystycznego. Sztuka jest przecież dla 
ludzi, a pozbawieni kontaktu z nią, traci-
my możliwość doświadczania jedynych 
w swoim rodzaju bodźców. Czy kiedyś 
dzieło sztuki stanie się dla nas przy-
słowiowym „chlebem powszednim”? 
Miejmy nadzieję, że tak. 

Trend łączenia sztuk plastycznych z architek-
turą ma historię tak długą, jak sama sztuka bu-
dowania. Wystarczy przywołać wspaniałe Pom-
peje, w których do dziś zachowało się mnóstwo 

przykładów luksusowych willi czy budynków 
użyteczności publicznej pełnych fresków, mo-
zaik, reliefów oraz rzeźb. Przykładów łączenia 
architektury ze sztuką jest wiele: mogą to być 
secesyjne wejścia do stacji paryskiego metra, 
XIX-wieczne hale i galerie handlowe czy pałace 
sprawiedliwości z nawiązującymi do antyku ma-
lowidłami ściennymi. Był czas, kiedy zapomnie-
liśmy o dawnej skłonności naszych przodków do 
otaczania się sztuką, przyzwyczajeni do takiej 
architektury, jaką narzucał PRL: oszczędnej, 
praktycznej, sterylnej. 

W krajach Europy Zachodniej oraz USA, istnieją 
konkretne regulacje prawne dotyczące wypeł-
niania sztuką budynków mieszkalnych i usługo-
wych przez deweloperów – z reguły 1-2  proc. 
wartości nieruchomości musi zostać przeznaczo-
na na dzieła sztuki oraz design, jako integralne 
elementy tej przestrzeni. Polskie prawo nie prze-
widuje podobnych zapisów – może warto zasta-
nowić się nad korzyściami takiego rozwiązania?

W krajach Europy Zachodniej oraz USA, istnieją konkretne regulacje prawne dotyczące 
wypełniania sztuką budynków mieszkalnych i usługowych przez deweloperów. Brak odgórnych 
regulacji tego typu w naszym kraju to kwestia do dyskusji, jednak kapitalistyczny poziom życia 
sam zrodził nowe możliwości i nowe potrzeby.

Sztuka symbiozy 
– o czym powinien 
pamiętać nowoczesny 
deweloper

 Aleksandra Koper Art in House Dom Aukcyjny

Dworek Sierakowskich w Sopocie, fot. Aleksandra Kaczanowska Teatr Muzyczny w Gdyni, fot. Ewa Rusiecka-Dziczek

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, fot. Ewa Rusiecka-Dziczek

Hotel Vienna Andels w Łodzi, fot. Alicja Stasiak
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Mateusza Pospieszalskiego oraz piosenkę 
„Co warto” z muzyką Dariusza Łapińskiego. 
Ukoronowaniem tego przedsięwzięcia była 
I Nagroda dla najlepszego koncertu telewi-
zyjnego w roku 2015 podczas 6th Global 
Event Awards Eventex w Bułgarii. 

The Engineers Band, czy też – jak się ich 
swojsko nazywa na rodzimej uczelni – „Inży-
niersi”, kultywują i rozwijają tradycję Kon-
certów Galowych. Koncerty odbywają się raz 
do roku w Gmachu Głównym Politechniki 
w sali nazywanej Małą Aulą. Maestro Łapiń-
ski dba o to, aby każde takie wydarzenie było 
odmienne od pozostałych. Każdy Koncert 
Galowy pozostawia niezatarte wrażenia.

Równoległa działalność maestro Dariu-
sza Łapińskiego na profesjonalnym rynku 
muzycznym pozwala inżynierom na reali-
zację zupełnie nietuzinkowych przedsię-
wzięć. Jednym z nich był spektakl aktor-
sko-muzyczny „Chryzostoma Bulwiecia 
Podróż do Ciemnogrodu” z muzyką Mar-
cina Partyki do tekstu Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego. Do grona solistów, 
którego trzon stanowili wokaliści Orkie-
stry, dołączyli aktorzy, w tym Joanna Ku-
lig, będąca wówczas u progu międzynaro-
dowej kariery. Sam spektakl został gorąco 
przyjęty przez publiczność.

Występy Orkiestry na balach, rautach 
i bankietach również podlegały rozwo-
jowi i przyniosły godne wzmianki efek-
ty. Zespół trzykrotnie był zapraszany 
do Wiednia, wielokrotnie występował 
w Warszawie i innych miastach Polski, 
aż w pewnym momencie Inżyniersi byli 
w stanie wykonać program trwający sie-
dem godzin bez przerw. 

Dziś Orkiestra zwolniła tempo i staran-
nie wybiera wydarzenia, w których bierze 
udział. Inżynierowie rzadko podejmują 
się występów komercyjnych. Natomiast 
znacznie częściej prezentują się pod-
czas wydarzeń kulturalnych otwartych 
dla szerokiej publiczności. W 2020 roku, 
gdy występy nie były możliwe, orkiestra 

przeniosła swoją aktywność do internetu. 
Realizowane wówczas klipy ukoronował 
bożonarodzeniowy song Artura Andrusa 
„Bambino Jazzu”, za którego stronę wi-
zualną odpowiadał Piotr Cheda, wokalista 
Orkiestry. Sukces nagrania spowodował, 
że zespół w czerwcu 2021 roku wyemito-
wał przez internet cały XII Koncert Galo-
wy w reżyserii Piotra Chedy.

Orkiestra Rozrywkowa The Engineers 
Band gromadzi inżynierów śpiewających 
i grających. Razem tworzą imponujący 

trzydziestoosobowy skład, w którym an-
sambl wokalny, sekcja rytmiczna, trąbki, 
puzony, saksofony, skrzypce, wiolonczele, 
flety, oboje, klarnety budują niepowtarzal-
ne brzmienie. W zespole występują także 
wokaliści i muzycy spoza Politechniki 
Warszawskiej, pasjonaci muzyki studiu-
jący lub wykonujący zawody medyczne, 
humanistyczne, a nawet artystyczne. Gro-
no muzykujących inżynierów jest bowiem 
otwarte dla każdego, kto ma serce do mu-
zyki, a zarazem dość wytrwałości by po-
konać wysoko zawieszoną poprzeczkę. 

Formacja ta powstała pod wpływem impulsu. Za-
łożona pod auspicjami prorektora ds. Studenckich 
prof. Andrzeja Jakubiaka przez przyszłych jeszcze 
wtedy inżynierów, początkowo miała być jednym 
z uczelnianych zespołów artystycznych.

Założyciele oraz prorektor jednoznacznie wskazali 
na lidera powstającej orkiestry maestro Dariusza 
Łapińskiego, cenionego kierownika muzycznego 
koncertów i widowisk, który miał już wcześniej 
związek z Politechniką Warszawską. Jak czas po-

kazał, trudno było o lepszy wybór. Wykonywana 
przez inżynierów muzyka – taneczna, pozytywna, 
rozrywkowa, podana w imponującej oprawie trzy-
dziestoosobowej formacji – rok do roku rozbrzmie-
wała na salach balowych i klubowych. Inżynierowie 
przyjęli dla swojej orkiestry znamienną nazwę „The 
Engineers Band”. Maestro Łapiński uczynił z niej 
silną i rozpoznawalną markę, która przeważyła nad 
studenckim pochodzeniem zespołu. Już w 2008 roku 
na I Koncercie Galowym orkiestry gościem The En-
gineers Band była m.in. Hanna Banaszak. 

Tak rozpoczęła się trwająca po dzień dzisiejszy 
przygoda inżynierów z Politechniki Warszawskiej 
z muzyką nie tylko rozrywkową. Występy o cha-
rakterze tanecznym, które dominowały u początków 
The Engineers Band, są do dziś znakiem rozpoznaw-
czym zespołu, ale z czasem w repertuarze pojawiły 
się utwory klasyczne, spektakle aktorsko-muzyczne 
oraz utwory przygotowywane na występy telewi-
zyjne. Jeden z takich występów – „Wszystko Jest 
Poezja”, poświęcony twórczości Edwarda Stachury,  
sprawił, że inżynierowie dołączyli do plejady znako-
mitych artystów, wśród których byli Katarzyna No-
sowska, Katarzyna Stankiewicz, Organek, Wojciech 
Mazolewski i wielu innych. Nie tylko akompaniowa-
li artystom, lecz także wykonali finałową piosenkę 
„Pod Wielkim Dachem Nieba” skomponowaną przez 

Czy inżynier, gdy realizuje swoje hobby, może wystąpić na jednej scenie ze znamienitymi 
gwiazdami polskiej piosenki? Tak, jeśli podczas studiów trafił do działającej na Politechnice 
Warszawskiej orkiestry rozrywkowej.

Muzykalni „Inżyniersi”

Maestro Dariusz Łapiński
Aranżer, dyrygent, kompozytor, 
absolwent Akademii Muzycznej 
w Warszawie. Pracuje jako kierownik 
muzyczny koncertów i widowisk. 
Jest autorem prawie trzech tysięcy 
aranżacji, w tym kwartetów 
smyczkowych na płytę Varius Manx 
zatytułowaną „Ent”. Dyrygował 
wersjami koncertowymi musicali 
Leonarda Bernsteina „Wonderful 
Town” i „West Side Story” na licencji 
New York Musical Theatre. Prowadzi 
Orkiestrę Politechniki Warszawskiej 
od początku jej istnienia. Stworzył 
dla zespołu bibliotekę ponad 150 
aranżacji (trzy czwarte całego 
dorobku grupy), w roli producenta 
muzycznego zrealizował pięć 
wydawnictw płytowych orkiestry.
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 danego problemu i pozwolą spojrzeć na 
sprawę z innego punktu widzenia. 

Asertywność, to nie tylko sztuka 
mówienia nie

Cecha ta przydaje się także w sytuacji, 
gdy nie zgadzasz się z jakimś problemem. 
Oczywiście możesz zakomunikować pozo-
stałym uczestnikom swoje stanowisko, jed-
nak pamiętaj, by zrobić to właściwie. Kry-
tykuj dany problem, a nie osobę, która go 
porusza. Staraj się odnosić tylko do faktów 
lub własnych doświadczeń i unikaj formu-
łowania osądów. Taką postawą pokazujesz, 
że masz własne zdanie i nie obawiasz się 
przedstawić go na forum, a jednocześnie 
nie obrażasz innej osoby. Próbuj zrozumieć 
czyjeś stanowisko, pozwól, aby współ-
uczestnicy mogli dokończyć swoją wypo-
wiedź i nie przerywaj im w połowie zdania. 

Pamiętaj, że na każdym takim spotkaniu 
prezentujesz własną osobę i firmę, dla któ-
rej pracujesz. Pokaż się z tej lepszej strony, 
zaangażuj w dyskusję, zdobądź kontakty.

A jeśli sam jesteś prelegentem?

Kluczowym elementem, o którym należy 
myśleć podczas przygotowywania wystą-
pienia, jest jego uporządkowanie, tak, aby 
w kilka minut zjednać sobie audytorium. Je-
śli się to uda na początku – sukces jest bliski. 
Co jeszcze? Po pierwsze: cisza, pod drugie: 
utrzymywanie uwagi. Dobry prelegent musi 
umieć skutecznie uciszyć widownię, bo bez 
tego wystąpienie jest skazane na porażkę. 
Jak to zrobić? Po prostu poprosić o ciszę 
– głosem zdecydowanym, o ton głośniej-
szym od prowadzonych rozmów. Uzyskany 
komfort pracy pozwoli na „wejście w pre-
zentację” i przekazanie kluczowych kwestii.
Gdy masz już uwagę widowni, utrzymaj 
ją jak najdłużej. Wprowadź publiczność 
w dobry nastrój, ale bez zbytniego roz-
luźnienia. Głos powinien być opano-
wany, mów wolno, ale nie monotonnie, 
stosuj pauzy i akcenty. Utrzymuj kontakt 
wzrokowy z osobami siedzącymi najbli-

żej i odczytuj ich emocje. I jeszcze mowa 
ciała: pamiętaj o otwartej postawie – nie 
wolno Ci chować rąk za siebie albo trzy-
mać ich w kieszeniach. Warto natomiast 
wykonywać gesty rękoma bądź trzymać 
w nich np. długopis.

Sukces masz w kieszeni, a teraz czas  
na networking…

Sztuka rozmowy 

Niektórzy uważają, że rozmowę warto roz-
począć od small-talku, czyli od wymiany 
kilku zdań na bardzo ogólne tematy. Tego 
typu pogadanki są miłe dla rozmówców 
tylko wtedy, gdy faktycznie brzmią natu-
ralnie. Jeśli nie jesteśmy mistrzami swo-
bodnych, niewymuszonych rozmów – skon-
centrujmy się na wysłuchaniu rozmówcy.

Sztuka ubioru

Dziś savoir-vivre nie narzuca nam sztyw-
nych reguł. Oczywiście istnieją firmy 

i branże, w których dress code jest ściśle 
określony. Trzymając się zasad, mężczy-
zna powinien być ubrany w ciemny gar-
nitur z jasną koszulą i krawatem oraz peł-
ne, wiązane buty. Oficjalnym strojem dla 
kobiety jest stonowana garsonka, spódni-
ca do kolan, pełne buty i… minimalizm 
w ozdobach. 

Takie zasady są ściśle przestrzegane 
m.in. w branży finansowej oraz w dyplo-
macji. W pozostałych możesz pozwolić 
sobie na więcej swobody i wtedy dozwo-
lony jest nawet styl smart casual, czyli 
tzw. sportowa elegancja. 

Sztuka empatii

Koncentruj się na rozmówcy, staraj 
się reagować na sygnały, jakie wysy-
ła, sprawdzaj, czy czegoś potrzebuje. 
Gdy zadbasz o dobre samopoczucie 
wszystkich uczestników spotkania, 
Twoja szansa na nawiązanie kontaktów 
 biznesowych będzie większa. 

Savoir-vivre dosłownie oznacza „znajomość ży-
cia”, a jego zasady stosuje się, aby wszyscy uczest-
nicy danej sytuacji poczuli się komfortowo. Dlate-
go dobre maniery to swoista kompilacja pewnych 
ograniczeń po to, by nie postawić w niezręcznej, 
czy nieprzyjemnej sytuacji pozostałych uczestni-
ków spotkania. Stosując te zasady pokazujemy in-
nym, że liczymy się z ich potrzebami i staramy się 
zapewnić im poczucie komfortu. 

Punktualność to podstawa. Schowaj telefon

Jeśli zjawiasz się na spotkaniu o wyznaczonej porze 
– pokazujesz swoją niezawodność, a inni widzą, że 
po prostu Ci zależy. Dlatego, przyjdź na czas i po-
każ, że szanujesz czas innych. Pamiętaj – emocje 
zostaw za drzwiami, dzięki czemu zadbasz o swój 
nienaganny, profesjonalny wizerunek.

Wchodząc do sali – schowaj komórkę. Używanie 
telefonów czy tabletów jest po prostu niegrzeczne 
i niekulturalne. Nawet zwykłe i chwilowe spoglą-

danie na ekran skutecznie pozbawia Cię uwagi 
i prowadzi do rozproszenia. Postaraj się wyciszyć, 
a po telefon sięgaj tylko podczas przerwy. Dzięki 
temu komunikujesz innym, że interesuje Cię temat 
spotkania, szanujesz prelegenta i pozostałe osoby.

Przedstaw się

Jeśli prowadzisz spotkanie – przedstaw się. Jeśli je-
steś panelistą – zaprezentuj swoją osobę najbliższej 
grupie. Jeśli jesteś gospodarzem całego spotkania 
– przedstaw siebie i tych, których znasz oraz poproś, 
aby jego uczestnicy sami się przedstawili. Jeśli sy-
tuacja pozwala – wymień się wizytówkami. Takie 
zachowania zapobiegają anonimowości w grupie.

Nie bój się zadawania pytań

Kiedy nadchodzi odpowiedni czas – pytaj, nawet, 
jeśli temat nie do końca Cię interesuje. Zaangażuj 
się w spotkanie, w którym bierzesz udział. Niech 
te pytania prowadzą do zmiany postrzegania 

Kongresy, konferencje, seminaria to stały element kultury biznesu w Polsce. Stanowią świetną 
okazję do wymiany poglądów i opinii, doświadczeń, czy wzmocnienie pozytywnego wizerunku 
organizacji. By taki event przyniósł oczekiwany efekt, należy pamiętać o kilku zasadach.

Konferencyjny savoir-vivre 
oparty na uważności
...bo niby każdy wie,  
a  jednak nie do końca

 Eliza Krupikk
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MOTORYZACJA

 parkingowego. Niestety jakość obrazu jak na dzi-
siejsze standardy jest bardzo słaba.

Za skrajnym fotelem pasażera (e-Partner może mieć 
podwójną kanapę), w ścianie grodziowej jest ryglo-
wana klapa, która po otwarciu i złożeniu oparcia 
pozwala na przewożenie długich przedmiotów. Auto 
można wyposażyć też w otwierane boczne drzwi po 
obu stronach nadwozia. Niestety możliwości prze-
wozowe e-Partnera ogranicza jego masa własna, 
czego w przypadku auta elektrycznego nie da się 
uniknąć, przynajmniej na razie. Bezemisyjna wer-
sja jest cięższa od spalinowej nawet o ponad 300 kg. 
Ładowność elektryka to 800 kg, a wersja spalino-
wa weźmie na plecy ponad tonę. Ciężkie baterie na 
szczęście nie ograniczają samej przestrzeni ładunko-
wej, która jest taka sama we wszystkich odmianach. 

Zamontowany z przodu silnik elektryczny rozwija 
136 koni i może działać w trzech trybach. Poza stan-
dardowym ustawieniem można użyć trybu ECO, 
który ogranicza osiągi oraz POWER, który pozwala 
na naprawdę dynamiczną jazdę. Oczywiście wszyst-
ko przekłada się na apetyt na elektryczność i zasięg. 
Zużycie prądu w cyklu mieszanym to w praktyce 
około 21-24 kWh/100 km. Po pełnym naładowaniu 
komputer pokazuje zasięg na poziomie 254-260 km, 
ale w praktyce przejechanie więcej niż 200 km bez 
ładowania jest trudne do osiągnięcia. Szybka łado-
warka pozwala na uzupełnienie poziomu naładowa-
nia do 80 proc. w około pół godziny, a ładowanie za 
pomocą wallboxa trwa około 8 godzin. 

Cennik spalinowego Partnera startuje z poziomu 
68 tys. złotych. Elektryczna wersja jest o 50 tys. 
złotych droższa i nawet dopłata do zakupu w ra-
mach programu „Mój elektryk” (do 30 proc. war-
tości samochodu) wciąż będzie zauważalna. 

Dla kogo powstało to auto? Przede wszystkim dla 
tych, którzy w ciągu dnia pokonują do 150 km 
a nocą ładują auto na firmowym placu lub w gara-
żu. Korzyści to – poza dofinansowaniem na zakup 
– możliwość jazdy buspasem i darmowe parko-
wanie w płatnych strefach. Kiedy będzie jeszcze 
korzystniej? Gdy w polskich miastach wprowa-
dzone zostaną strefy czystego transportu, do któ-
rych elektryczne auta będą mogły wjeżdżać bez 
żadnych ograniczeń, a to w przypadku miejskiego 
biznesu ogromna zaleta. 

Peugeot e-Partner z zewnątrz to tradycyjny bla-
szak i jeżdżący słup reklamowy. Trudno w takim 
nadwoziu doszukiwać się finezji, bo ono przede 
wszystkim ma zarabiać pieniądze, a nie wyglą-
dać. A że jeździ na prąd? O tym świadczy tylko 
niebieski dodatek do emblematu na tylnej klapie 
i zielone tablice rejestracyjne.

Miejsce pracy kierowcy nie wnosi do segmentu 
nic odkrywczego. Jest praktyczne i sensownie 
rozplanowane, chociaż tradycyjnie dla aut z prze-
grodą między kabiną a przestrzenią ładunkową 
wysocy kierowcy mogą narzekać na ograniczony 
zakres regulacji fotela. Mała, nowoczesna kierow-
nica znana z innych osobowych Peugeotów nie 
tylko świetnie wygląda. W dostawczaku, z które-
go bardzo często się wysiada, zapewnia komfort 
i dużą swobodę ruchów, nawet gdy kierowca ma 
przypiętą do paska np. krótkofalówkę albo gruby 
roboczy kombinezon. Zegary i-Cockpit są w pełni 
cyfrowe i w zależności od potrzeb można ustawić 
je tak, żeby wyświetlały tylko to, co jest w danej 
chwili potrzebne: dane dotyczące zużycia energii, 
nawigację lub duży prędkościomierz. Na tunelu 
środkowym w miejscu lewarka jest przełącznik 
kierunku jazdy i przycisk trybów pracy elek-
trycznego silnika. Na przedniej szybie zamiast 
lusterka wstecznego zamontowano wyświetlacz 
pokazujący obraz z kamery na tylnych drzwiach. 
Druga kamera obserwuje, co dzieje się po pra-
wej stronie samochodu. To szczególnie przydat-
na funkcja podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca 

Samochody elektryczne to dzisiaj niezmiennie gorący temat. Jedni je kochają, drudzy 
nienawidzą, jeszcze inni traktują jako ciekawostkę technologiczną. Jedno jest pewne: 
ta technologia ma przyszłość przede wszystkim w samochodach dostawczych,  
ale na prawdziwy boom trzeba jeszcze trochę poczekać.

Cichy przedsiębiorca

 Kacper Wyrwas






